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Predlog spremembe 705
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja stalno skrb, ki jo vzbuja 
sodelovanje med terorističnimi 
organizacijami in organiziranim 
kriminalom, zlasti v zvezi z logističnimi 
zmogljivostmi in trgovino z orožjem, kar
bi lahko omogočilo velike napade;

Or. en

Predlog spremembe 706
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 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo in države članice, 
naj določijo skupne standarde za postopke 
varnostnega preverjanja v ranljivih 
ustanovah, kot so jedrske elektrarne ali 
specializirani laboratoriji;

Or. en

Predlog spremembe 707
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. ugotavlja, da je edina izvedljiva 
rešitev za odziv na kemični, biološki, 
radiološki in jedrski napad vzpostavitev 
ustreznih zalog za zdravstvene protiukrepe 
v EU, da se lahko hitro in učinkovito 
razdelijo žrtvam in tistim, ki se prvi 
odzovejo, ter zato poziva države članice, 
naj v skladu s členom 24(5) Direktive 
(EU) 2017/541 o boju proti terorizmu 
vzpostavijo nacionalne zaloge;

Or. en

Predlog spremembe 708
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 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. spodbuja države članice, naj 
pogosteje uporabljajo tehnične sisteme za 
odkrivanje kemičnih, bioloških, 
radioloških in jedrskih snovi, zlasti na 
velikih javnih prireditvah, ter poziva 
Komisijo in Evropski parlament, naj 
zagotovita dodatna evropska sredstva za 
obsežne nakupe takšnih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 709
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Odstavek 9 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9c. pozdravlja odobritev uredbe o 
varnosti v civilnem letalstvu in 
pristojnostih Evropske agencije za varnost 
v letalstvu (EASA) ter o razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 216/2008; poziva 
Komisijo, naj v prihodnjih delegiranih in 
izvedbenih predpisih o brezpilotnih 
zrakoplovih in njihovem obratovanju 
upošteva varnostne vidike, vključno z 
redno posodobljenimi ocenami tveganja, 
obvezno registracijo, elektronsko 
identifikacijo in geografskim 
ograjevanjem v vseh kategorijah 
brezpilotnih zrakoplovov ter obveznimi 
varnostnimi dovoljenji in usposabljanji za 
izvajalce varnostnih in inšpekcijskih 
misij;

Or. en

Predlog spremembe 710
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 9 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9c. spodbuja države članice in 
Komisijo, naj sodelujejo z zasebnim 
sektorjem za vzpostavitev mehanizmov, ki 
zanesljivo, stalno in ustrezno zagotavljajo 
takšne zdravstvene protiukrepe, 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 711
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Emil Radev, 
Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Odstavek 9 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9d. je seznanjen s povečanimi 
kibernetskimi grožnjami in poudarja, da 
je treba prizadevanja za kibernetsko 
varnost okrepiti tudi na področju boja 
proti terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 712
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da teroristi pogosto 
začnejo z majhnimi kaznivimi dejanji; je 
zaskrbljen, da imajo nekateri pravosodni 
sistemi držav članic nizko stopnjo obsodb, 
da so izrečene kazni neprimerne glede na 
resnost zločinov in so radikalizirani 
posamezniki prezgodaj ali pogojno 
izpuščeni; države članice zato spodbuja k 
organizaciji pravosodnih sistemov, da bi 
zagotovili učinkovito posredovanje proti 
večkratnim prestopnikom in njihovo 
ustrezno odvračanje od ponovnih kaznivih 
dejanj;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 713
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da teroristi pogosto 
začnejo z majhnimi kaznivimi dejanji; je 
zaskrbljen, da imajo nekateri pravosodni 
sistemi držav članic nizko stopnjo obsodb, 
da so izrečene kazni neprimerne glede na 
resnost zločinov in so radikalizirani 
posamezniki prezgodaj ali pogojno 
izpuščeni; države članice zato spodbuja k 
organizaciji pravosodnih sistemov, da bi 
zagotovili učinkovito posredovanje proti 
večkratnim prestopnikom in njihovo 
ustrezno odvračanje od ponovnih kaznivih 
dejanj;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 714
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da teroristi pogosto
začnejo z majhnimi kaznivimi dejanji; je 
zaskrbljen, da imajo nekateri pravosodni 
sistemi držav članic nizko stopnjo obsodb, 
da so izrečene kazni neprimerne glede na 
resnost zločinov in so radikalizirani 
posamezniki prezgodaj ali pogojno 
izpuščeni; države članice zato spodbuja k 
organizaciji pravosodnih sistemov, da bi 
zagotovili učinkovito posredovanje proti 
večkratnim prestopnikom in njihovo 
ustrezno odvračanje od ponovnih kaznivih 
dejanj;

10. ugotavlja, da profili dejanskih in 
potencialnih teroristov kažejo ponavljajoč 
se vzorec prestopništva in – pogosto –
služenja zaporne kazni na poti k nasilju; 
poudarja, da so sistemi, ki so v celoti 
kaznovalni, neučinkoviti in 
neproduktivni; poziva države članice, naj 
dekriminalizirajo nekatera lažja kazniva 
dejanja za nenasilne storilce, kot je 
uporaba konoplje in drugih mehkih drog; 
se zato zavzema za okrepljeno analizo in 
raziskave o povezavah med terorističnimi 
in kriminalnimi dejavnostmi, ki jim 
zagotavljajo finančna sredstva (trgovina z 
drogami, tatvine itd.), novimi privrženci in 
mrežami prekupčevalcev z orožjem; v 
zvezi s tem poziva k oblikovanju strategij, 
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osredotočenih na lokalno delovanje, 
katerih cilj je krepitev socialne odpornosti 
in kohezije v skupnosti, ter spodbuja tudi 
države članice, naj se namesto zaporne 
kazni zavzemajo za alternativne kazni;

Or. en

Predlog spremembe 715
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da teroristi pogosto 
začnejo z majhnimi kaznivimi dejanji; je 
zaskrbljen, da imajo nekateri pravosodni 
sistemi držav članic nizko stopnjo obsodb, 
da so izrečene kazni neprimerne glede na 
resnost zločinov in so radikalizirani 
posamezniki prezgodaj ali pogojno 
izpuščeni; države članice zato spodbuja k 
organizaciji pravosodnih sistemov, da bi 
zagotovili učinkovito posredovanje proti 
večkratnim prestopnikom in njihovo 
ustrezno odvračanje od ponovnih kaznivih 
dejanj;

10. države članice spodbuja k 
organizaciji pravosodnih sistemov, da bi 
zagotovili učinkovito posredovanje proti 
večkratnim prestopnikom in njihovo 
ustrezno odvračanje od ponovnih kaznivih 
dejanj;

Or. fr

Predlog spremembe 716
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da teroristi pogosto 
začnejo z majhnimi kaznivimi dejanji; je 
zaskrbljen, da imajo nekateri pravosodni 
sistemi držav članic nizko stopnjo obsodb, 
da so izrečene kazni neprimerne glede na 

10. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da radikalizirani posamezniki
niso prezgodaj ali pogojno izpuščeni in da 
se jih po izpustitvi iz zapora še naprej 
nadzoruje;
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resnost zločinov in so radikalizirani 
posamezniki prezgodaj ali pogojno 
izpuščeni; države članice zato spodbuja k 
organizaciji pravosodnih sistemov, da bi 
zagotovili učinkovito posredovanje proti 
večkratnim prestopnikom in njihovo 
ustrezno odvračanje od ponovnih kaznivih 
dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 717
Edward Czesak

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da teroristi pogosto 
začnejo z majhnimi kaznivimi dejanji; je 
zaskrbljen, da imajo nekateri pravosodni 
sistemi držav članic nizko stopnjo obsodb, 
da so izrečene kazni neprimerne glede na 
resnost zločinov in so radikalizirani 
posamezniki prezgodaj ali pogojno 
izpuščeni; države članice zato spodbuja k 
organizaciji pravosodnih sistemov, da bi 
zagotovili učinkovito posredovanje proti 
večkratnim prestopnikom in njihovo 
ustrezno odvračanje od ponovnih kaznivih 
dejanj;

10. je zaskrbljen, da imajo nekateri 
pravosodni sistemi držav članic nizko 
stopnjo obsodb, da so izrečene kazni 
neprimerne glede na resnost zločinov in so 
radikalizirani posamezniki prezgodaj ali 
pogojno izpuščeni;

Or. en

Predlog spremembe 718
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da je znano dejstvo, da 
teroristi običajno začnejo kot lažji 

10. opozarja, da so osebe, ki v EU 
izvajajo teroristična dejanja, pripisana 
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prestopniki; se boji, da imajo pravosodni 
sistemi določenih držav članic prenizke 
stopnje obsodb, pri čemer so huda kazniva 
dejanja pogosto sankcionirana s preblagimi 
kazenskimi ukrepi in so radikalizirane 
osebe dostikrat predčasno ali pogojno 
izpuščene; zato države članice poziva, naj 
svoje pravosodne sisteme uredijo tako, da 
bodo učinkovito ukrepali zoper večkratne 
prestopnike in jih odvrnili od kaznivih 
dejanj;

islamskim skupinam, pogosto že v 
preteklosti storilci splošnih kaznivih 
dejanj oziroma se gibljejo v temu 
primernih krogih in so v mnogih primerih 
že vzbudili pozornost policije; se boji, da 
imajo pravosodni sistemi določenih držav 
članic prenizke stopnje obsodb, pri čemer 
so huda kazniva dejanja pogosto 
sankcionirana s preblagimi kazenskimi 
ukrepi in so radikalizirane osebe dostikrat 
predčasno ali pogojno izpuščene; zato 
države članice poziva, naj svoje 
pravosodne sisteme uredijo tako, da bodo 
učinkovito ukrepali zoper večkratne 
prestopnike in jih odvrnili od kaznivih 
dejanj;

Or. de

Predlog spremembe 719
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da teroristi pogosto 
začnejo z majhnimi kaznivimi dejanji; je 
zaskrbljen, da imajo nekateri pravosodni 
sistemi držav članic nizko stopnjo obsodb, 
da so izrečene kazni neprimerne glede na 
resnost zločinov in so radikalizirani 
posamezniki prezgodaj ali pogojno 
izpuščeni; države članice zato spodbuja k 
organizaciji pravosodnih sistemov, da bi 
zagotovili učinkovito posredovanje proti 
večkratnim prestopnikom in njihovo 
ustrezno odvračanje od ponovnih kaznivih 
dejanj;

10. poudarja, da se je določeno število 
storilcev majhnih kaznivih dejanj 
radikaliziralo ob prvem odhodu v zapor; je 
zaskrbljen zaradi neprimernih zapornih
kazni za manjša kazniva dejanja in slabih
pogojev v zaporih v nekaterih državah 
članicah, ki spodbujajo tveganja 
radikalizacije v zaporniškem okolju;

Or. fr

Predlog spremembe 720
Rachida Dati, Monika Hohlmeier
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da teroristi pogosto 
začnejo z majhnimi kaznivimi dejanji; je 
zaskrbljen, da imajo nekateri pravosodni 
sistemi držav članic nizko stopnjo obsodb, 
da so izrečene kazni neprimerne glede na 
resnost zločinov in so radikalizirani 
posamezniki prezgodaj ali pogojno 
izpuščeni; države članice zato spodbuja k 
organizaciji pravosodnih sistemov, da bi 
zagotovili učinkovito posredovanje proti 
večkratnim prestopnikom in njihovo 
ustrezno odvračanje od ponovnih kaznivih 
dejanj;

10. ugotavlja, da teroristi pogosto 
začnejo z majhnimi kaznivimi dejanji; je 
zaskrbljen, da imajo nekateri pravosodni 
sistemi držav članic nizko stopnjo obsodb, 
da so izrečene kazni neprimerne glede na 
resnost zločinov in so radikalizirani 
posamezniki prezgodaj ali pogojno 
izpuščeni; države članice zato spodbuja k 
organizaciji pravosodnih sistemov, da bi 
zagotovili učinkovito posredovanje proti 
večkratnim prestopnikom in njihovo 
ustrezno odvračanje od ponovnih kaznivih 
dejanj; vztraja na pomembnosti ukrepov 
ponovnega vključevanja za preprečevanje 
povratništva in na spremljanju nekdanjih 
zapornikov po njihovi izpustitvi;

Or. fr

Predlog spremembe 721
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da teroristi pogosto 
začnejo z majhnimi kaznivimi dejanji; je 
zaskrbljen, da imajo nekateri pravosodni 
sistemi držav članic nizko stopnjo obsodb, 
da so izrečene kazni neprimerne glede na 
resnost zločinov in so radikalizirani 
posamezniki prezgodaj ali pogojno 
izpuščeni; države članice zato spodbuja k 
organizaciji pravosodnih sistemov, da bi
zagotovili učinkovito posredovanje proti 
večkratnim prestopnikom in njihovo 
ustrezno odvračanje od ponovnih kaznivih 
dejanj;

10. ugotavlja, da teroristi pogosto 
začnejo z majhnimi kaznivimi dejanji; je 
zaskrbljen, da imajo nekateri pravosodni 
sistemi držav članic nizko stopnjo obsodb, 
da so izrečene kazni neprimerne glede na 
resnost zločinov in so radikalizirani 
posamezniki prezgodaj ali pogojno 
izpuščeni; države članice zato spodbuja k 
organizaciji pravosodnih sistemov, da bi se 
močno poudarila potreba po zagotavljanju
učinkovitega posredovanja proti 
večkratnim prestopnikom in njihovo 
ustrezno odvračanje od ponovnih kaznivih 
dejanj; spodbuja države članice, da se o 
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takšnih spremembah posvetujejo na 
medvladni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 722
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da teroristi pogosto
začnejo z majhnimi kaznivimi dejanji; je 
zaskrbljen, da imajo nekateri pravosodni 
sistemi držav članic nizko stopnjo obsodb, 
da so izrečene kazni neprimerne glede na 
resnost zločinov in so radikalizirani 
posamezniki prezgodaj ali pogojno 
izpuščeni; države članice zato spodbuja k
organizaciji pravosodnih sistemov, da bi
zagotovili učinkovito posredovanje proti 
večkratnim prestopnikom in njihovo 
ustrezno odvračanje od ponovnih kaznivih 
dejanj;

10. ugotavlja, da številni teroristi 
začnejo z majhnimi kaznivimi dejanji in so 
v nasilni ekstremizem indoktrinirani med 
služenjem zaporne kazni; je zaskrbljen, da 
imajo nekateri pravosodni sistemi držav 
članic neprimerne kazni glede na resnost 
zločinov, pri čemer so radikalizirani 
posamezniki prezgodaj ali pogojno 
izpuščeni; države članice zato spodbuja k
preoblikovanju pravosodnih in 
zaporniških sistemov, da bi zagotovile
učinkovito posredovanje proti večkratnim 
prestopnikom ter poskrbele, da prestajanje 
zaporne kazni omogoči rehabilitacijo in
ponovno vključevanje, ne pa razpihovanje 
nasilnega ekstremizma;

Or. en

Predlog spremembe 723
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da teroristi pogosto 
začnejo z majhnimi kaznivimi dejanji; je 
zaskrbljen, da imajo nekateri pravosodni 
sistemi držav članic nizko stopnjo obsodb, 
da so izrečene kazni neprimerne glede na 

10. ugotavlja, da teroristi pogosto 
začnejo z majhnimi kaznivimi dejanji; je 
zaskrbljen, da imajo nekateri pravosodni 
sistemi držav članic nizko stopnjo obsodb, 
da so storilcem hudih zločinov in
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resnost zločinov in so radikalizirani 
posamezniki prezgodaj ali pogojno
izpuščeni; države članice zato spodbuja k 
organizaciji pravosodnih sistemov, da bi
zagotovili učinkovito posredovanje proti 
večkratnim prestopnikom in njihovo 
ustrezno odvračanje od ponovnih kaznivih 
dejanj;

radikaliziranim posameznikom izrečene 
nezadostne kazni ali so te osebe prezgodaj 
ali pogojno izpuščene; države članice zato 
spodbuja k takšni organizaciji pravosodnih 
sistemov, ki bo zagotovila učinkovito 
posredovanje in bo tovrstne storilce in 
povratnike ustrezno odvračala od tega, da 
bi postali (radikalizirani) poklicni 
zločinci;

Or. nl

Predlog spremembe 724
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da teroristi pogosto
začnejo z majhnimi kaznivimi dejanji; je 
zaskrbljen, da imajo nekateri pravosodni 
sistemi držav članic nizko stopnjo obsodb, 
da so izrečene kazni neprimerne glede na 
resnost zločinov in so radikalizirani 
posamezniki prezgodaj ali pogojno 
izpuščeni; države članice zato spodbuja k 
organizaciji pravosodnih sistemov, da bi 
zagotovili učinkovito posredovanje proti 
večkratnim prestopnikom in njihovo 
ustrezno odvračanje od ponovnih kaznivih 
dejanj;

10. ugotavlja, da so teroristi pogosto
storilci manjših kaznivih dejanj 
neevropskega porekla; je zaskrbljen, da 
imajo nekateri pravosodni sistemi držav 
članic nizko stopnjo obsodb, da so izrečene 
kazni neprimerne glede na resnost zločinov 
in so radikalizirani posamezniki prezgodaj 
ali pogojno izpuščeni; države članice zato 
spodbuja k organizaciji pravosodnih 
sistemov, da bi zagotovili učinkovito 
posredovanje proti večkratnim 
prestopnikom in njihovo ustrezno 
odvračanje od ponovnih kaznivih dejanj;

Or. fr

Predlog spremembe 725
Anders Primdahl Vistisen, Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. pozdravlja smernice Evropskega 
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sveta (ki je zasedal v sestavi EU27) z dne 
23. marca 2018, v katerih je izražena 
„odločenost za čim tesnejše partnerstvo z 
Združenim kraljestvom v prihodnosti […], 
zlasti na področju boja proti terorizmu in 
mednarodnemu kriminalu […]“; 
priznava, da sta direktorja Europola ter 
obveščevalnega in situacijskega centra 
EU pozvala k neprekinjenemu 
sodelovanju Združenega kraljestva v 
svojih organizacijah po izstopu iz EU; 
poziva k pogajanjem o posebni ureditvi, ki 
bo podlaga za prihodnje odnose na 
področju notranje varnosti med EU in 
Združenim kraljestvom;

Or. en

Predlog spremembe 726
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. spodbuja države članice, naj na 
podlagi socialnih in ekonomskih 
kvantitativnih in kvalitativnih meril 
opredelijo soseske z največ težavami ter 
oblikujejo posebne politike za podpiranje 
lokalnih organov pri spodbujanju 
vključujočih ukrepov; cilj takšnih politik 
je omejiti zmožnost terorističnih skupin, 
da pridobivajo finančna sredstva z 
nezakonitimi dejavnostmi, ter preprečevati 
novačenje za namene terorizma;

Or. en

Predlog spremembe 727
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica
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Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da so žrtve spolnega in 
drugega hudega nasilja, ki so ga zunaj 
EU izvajali teroristi Daiša, v EU varne in 
brez strahu; poziva države članice, naj v 
zvezi s takšnimi zadevami začnejo 
postopek na sodišču, čeprav so bila 
kazniva dejanja storjena zunaj EU, žrtve 
pa naj vključijo kot dragocene priče v 
sodnem postopku;

Or. en

Predlog spremembe 728
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da nekateri teroristi pri 
svojem ravnanju namenoma storijo
samomor in je zato treba storiti vse za 
njihovo prijetje, da se jih privede pred 
sodišče in da se žrtvam zagotovi pravica 
do razkritja resnice in odškodnine;

Or. fr

Predlog spremembe 729
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. priznava tesno strokovno 
sodelovanje na področju boja proti 
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terorizmu med evropskimi državami in po 
potrebi s tujimi organi za boj proti 
terorizmu ter poziva k njegovi nadaljnji 
okrepitvi z operativnimi misijami, analizo 
podatkov, hitrejšo izmenjavo 
obveščevalnih podatkov in izmenjavo 
najboljše prakse;

Or. en

Predlog spremembe 730
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da so na voljo dokazi o 
sodelovanju kriminalcev in kriminalnih 
organizacij s terorističnimi 
organizacijami, kar pomeni resno grožnjo 
za vso EU;

Or. en

Predlog spremembe 731
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Podnaslov 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

Preprečevanje in zatiranje radikalizacije Preprečevanje in zatiranje islamske
radikalizacije

Or. fr

Predlog spremembe 732
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)
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Predlog resolucije
Podnaslov 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

Preprečevanje in zatiranje radikalizacije Preprečevanje in zatiranje nasilnega 
ekstremizma

Or. en

Predlog spremembe 733
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Podnaslov 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

Strukture za zatiranje radikalizacije Strukture za zatiranje nasilnega 
ekstremizma

Or. en

Predlog spremembe 734
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. podpira krepitev specifičnih 
medsektorskih programov, ki so usmerjeni 
v izobraževalne, prostovoljne in kulturne 
dejavnosti, ter programov deradikalizacije 
v ustanovah, lokalnih skupnostih, civilni 
družbi, verskih skupnostih in regionalnih 
upravah; meni, da bi morali celovito 
politiko na tem področju spremljati 
dolgoročni proaktivni procesi 
deradikalizacije na področju pravosodja; 
poudarja, da je treba razviti strategije za 
socialno vključevanje in politike za boj 
proti diskriminaciji; poziva države članice, 
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naj celovito obravnavajo radikalizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 735
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. potrjuje, da je popolno spoštovanje 
temeljnih svoboščin in individualnih 
pravic bistveno za preprečevanje 
terorizma in političnega nasilja, saj 
varujejo pred kontraproduktivnimi 
politikami nadzora ter neželenimi učinki 
stigmatizacije in samouresničujočih se
domnev;

Or. en

Predlog spremembe 736
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 10 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10c. poziva, naj se takoj začne 
namenjati pozornost nadzoru nad 
migracijami iz držav, ki so inkubatorji 
ekstremizma in terorizma; nesmiselno je, 
da se namenjajo sredstva za preprečevanje 
radikalizma, če se ta težava še naprej širi;

Or. en

Predlog spremembe 737
Eva Joly
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Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. poziva k evropeizaciji uveljavljenih 
dobrih praks in skupnih standardov zlasti 
v zvezi s povratniki, kot je določeno v 
„malteških načelih za ponovno 
vključevanje tujih terorističnih borcev, ki 
se vrnejo“;

Or. en

Predlog spremembe 738
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva k ustanovitvi centra 
odličnosti EU za preprečevanje 
radikalizacije, ki bi bil umeščen v 
Komisijo s primernimi finančnimi in 
človeškimi viri; verjame, da bi moralo 
med njegove naloge soditi usklajevanje 
(vključno s financiranjem) in spodbujanje 
sodelovanja med državami članicami, 
oblikovalci politike, izvajalci (vključno z 
nekdanjima strukturama RAN in 
Evropske mreže za strateško 
komuniciranje (ESCN)), strokovnjaki in 
raziskovalci na področju preprečevanja 
radikalizacije, izmenjava dobre prakse, 
usmerjevalni projekti in usposabljanje, 
tudi s partnerstvom s strateško ključnimi 
tretjimi državami; meni, da bi moral ta 
center oblikovati tudi metodologije za 
oceno in merjenje učinkovitosti 
programov in projektov;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 739
Kristina Winberg, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva k ustanovitvi centra 
odličnosti EU za preprečevanje 
radikalizacije, ki bi bil umeščen v 
Komisijo s primernimi finančnimi in 
človeškimi viri; verjame, da bi moralo 
med njegove naloge soditi usklajevanje 
(vključno s financiranjem) in spodbujanje 
sodelovanja med državami članicami, 
oblikovalci politike, izvajalci (vključno z 
nekdanjima strukturama RAN in 
Evropske mreže za strateško 
komuniciranje (ESCN)), strokovnjaki in 
raziskovalci na področju preprečevanja 
radikalizacije, izmenjava dobre prakse, 
usmerjevalni projekti in usposabljanje, 
tudi s partnerstvom s strateško ključnimi 
tretjimi državami; meni, da bi moral ta 
center oblikovati tudi metodologije za 
oceno in merjenje učinkovitosti 
programov in projektov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 740
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva k ustanovitvi centra 
odličnosti EU za preprečevanje
radikalizacije, ki bi bil umeščen v 
Komisijo s primernimi finančnimi in 
človeškimi viri; verjame, da bi moralo med 
njegove naloge soditi usklajevanje
(vključno s financiranjem) in spodbujanje 

11. poziva k ustanovitvi centra 
odličnosti EU za preprečevanje nasilnega 
ekstremizma, ki bi bil umeščen v Komisijo 
s primernimi finančnimi in človeškimi viri; 
verjame, da bi moralo med njegove naloge 
soditi usklajevanje (vključno s 
financiranjem) in spodbujanje sodelovanja
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sodelovanja med državami članicami, 
oblikovalci politike, izvajalci (vključno z 
nekdanjima strukturama RAN in Evropske 
mreže za strateško komuniciranje (ESCN)), 
strokovnjaki in raziskovalci na področju 
preprečevanja radikalizacije, izmenjava 
dobre prakse, usmerjevalni projekti in 
usposabljanje, tudi s partnerstvom s 
strateško ključnimi tretjimi državami; 
meni, da bi moral ta center oblikovati tudi 
metodologije za oceno in merjenje
učinkovitosti programov in projektov;

ter izmenjave znanja in dobrih praks med 
državami članicami, oblikovalci politike, 
izvajalci (vključno z nekdanjima 
strukturama RAN in Evropske mreže za 
strateško komuniciranje (ESCN)), ter 
sodelovanje z verskimi voditelji in 
ustreznimi akademiki, strokovnjaki in 
raziskovalci na področju preprečevanja
nasilnega ekstremizma, izmenjava dobre 
prakse, usmerjevalni projekti in 
usposabljanje, tudi s partnerstvom s 
strateško ključnimi tretjimi državami; 
meni, da bi moral ta center oblikovati tudi 
metodologije za oceno, merjenje in
izboljšanje učinkovitosti programov in 
projektov;

Or. en

Predlog spremembe 741
Helga Stevens, Monica Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva k ustanovitvi centra 
odličnosti EU za preprečevanje 
radikalizacije, ki bi bil umeščen v Komisijo 
s primernimi finančnimi in človeškimi viri; 
meni, da bi morale naloge centra 
vključevati: usklajevanje (vključno s 
financiranjem) in spodbujanje 
sodelovanja med državami članicami, 
oblikovalci politike, izvajalci (vključno z 
nekdanjima strukturama RAN in 
Evropske mreže za strateško 
komuniciranje (ESCN)), strokovnjaki in 
raziskovalci na področju preprečevanja 
radikalizacije, izmenjava dobre prakse, 
usmerjevalni projekti in usposabljanje, 
tudi s partnerstvom s strateško ključnimi 
tretjimi državami; meni, da bi moral ta 
center oblikovati tudi metodologije za
oceno in merjenje učinkovitosti programov 

11. poziva k ustanovitvi centra 
odličnosti EU za preprečevanje 
radikalizacije, ki bi bil umeščen v Komisijo 
s primernimi finančnimi in človeškimi viri, 
da bi spodbujal sodelovanje med 
pomembnimi akterji in katerega končni 
cilj bi bil, da z izmenjavo dobrih praks in 
usmerjevalnimi projekti in usposabljanjem 
razvije učinkovite načine deradikalizacije 
ali oslabi ta pristop; zato prav tako meni, 
da bi moral ta center oblikovati 
metodologije in merila za merjenje 
učinkovitosti tovrstnih programov in
ocenjevanje tovrstnih projektov, da bo 
politiko mogoče ustrezno prilagajati;
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in projektov;

Or. nl

Predlog spremembe 742
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva k ustanovitvi centra 
odličnosti EU za preprečevanje 
radikalizacije, ki bi bil umeščen v Komisijo 
s primernimi finančnimi in človeškimi viri; 
verjame, da bi moralo med njegove naloge 
soditi usklajevanje (vključno s 
financiranjem) in spodbujanje sodelovanja 
med državami članicami, oblikovalci
politike, izvajalci (vključno z nekdanjima 
strukturama RAN in Evropske mreže za 
strateško komuniciranje (ESCN)), 
strokovnjaki in raziskovalci na področju 
preprečevanja radikalizacije, izmenjava 
dobre prakse, usmerjevalni projekti in 
usposabljanje, tudi s partnerstvom s 
strateško ključnimi tretjimi državami; 
meni, da bi moral ta center oblikovati tudi 
metodologije za oceno in merjenje 
učinkovitosti programov in projektov;

11. poziva k ustanovitvi centra 
odličnosti EU za preprečevanje 
radikalizacije, ki bi bil umeščen v Komisijo 
s primernimi finančnimi in človeškimi viri; 
verjame, da bi moralo med njegove naloge 
soditi usklajevanje (vključno s 
financiranjem) in spodbujanje sodelovanja 
med državami članicami, oblikovalci 
politike, izvajalci (vključno z nekdanjima 
strukturama RAN in Evropske mreže za 
strateško komuniciranje (ESCN)), 
strokovnjaki in raziskovalci na področju 
preprečevanja radikalizacije, izmenjava 
dobre prakse, usmerjevalni projekti in 
usposabljanje različnih strokovnjakov,
vključno s sodniki in tožilci, tudi s 
partnerstvom s strateško ključnimi tretjimi 
državami; meni, da bi moral ta center 
oblikovati tudi metodologije za oceno in 
merjenje učinkovitosti programov in 
projektov;

Or. en

Predlog spremembe 743
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva k ustanovitvi centra 
odličnosti EU za preprečevanje 
radikalizacije, ki bi bil umeščen v Komisijo 
s primernimi finančnimi in človeškimi viri; 
verjame, da bi moralo med njegove naloge 
soditi usklajevanje (vključno s 
financiranjem) in spodbujanje sodelovanja 
med državami članicami, oblikovalci 
politike, izvajalci (vključno z nekdanjima 
strukturama RAN in Evropske mreže za 
strateško komuniciranje (ESCN)), 
strokovnjaki in raziskovalci na področju 
preprečevanja radikalizacije, izmenjava 
dobre prakse, usmerjevalni projekti in 
usposabljanje, tudi s partnerstvom s 
strateško ključnimi tretjimi državami; 
meni, da bi moral ta center oblikovati tudi 
metodologije za oceno in merjenje 
učinkovitosti programov in projektov;

11. poziva k ustanovitvi centra 
odličnosti EU za preprečevanje 
radikalizacije kot naslednika mreže za 
ozaveščanje o radikalizaciji, ki bi bil 
umeščen v Komisijo s primernimi 
finančnimi in človeškimi viri; verjame, da 
bi moralo med njegove naloge soditi 
usklajevanje (vključno s financiranjem) in 
spodbujanje sodelovanja med državami 
članicami, oblikovalci politike, izvajalci
(vključno z nekdanjima strukturama RAN 
in Evropske mreže za strateško 
komuniciranje (ESCN)), strokovnjaki in 
raziskovalci na področju preprečevanja 
radikalizacije, izmenjava dobre prakse, 
usmerjevalni projekti in usposabljanje, tudi 
s partnerstvom s strateško ključnimi 
tretjimi državami; meni, da bi moral ta 
center oblikovati tudi metodologije za 
oceno in merjenje učinkovitosti programov 
in projektov;

Or. en

Predlog spremembe 744
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva k ustanovitvi centra 
odličnosti EU za preprečevanje 
radikalizacije, ki bi bil umeščen v Komisijo 
s primernimi finančnimi in človeškimi viri; 
verjame, da bi moralo med njegove naloge 
soditi usklajevanje (vključno s 
financiranjem) in spodbujanje sodelovanja 
med državami članicami, oblikovalci 
politike, izvajalci (vključno z nekdanjima 
strukturama RAN in Evropske mreže za 
strateško komuniciranje (ESCN)), 
strokovnjaki in raziskovalci na področju 

11. poziva k ustanovitvi centra 
odličnosti EU za preprečevanje 
radikalizacije, ki bi bil umeščen v Komisijo 
s primernimi finančnimi in človeškimi viri; 
verjame, da bi moralo med njegove naloge 
soditi usklajevanje (vključno s 
financiranjem) in spodbujanje sodelovanja 
med državami članicami, oblikovalci 
politike, izvajalci (vključno z nekdanjima
strukturama RAN in Evropske mreže za 
strateško komuniciranje (ESCN)), 
strokovnjaki, vključno z informacijskim 
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preprečevanja radikalizacije, izmenjava 
dobre prakse, usmerjevalni projekti in 
usposabljanje, tudi s partnerstvom s 
strateško ključnimi tretjimi državami; 
meni, da bi moral ta center oblikovati tudi 
metodologije za oceno in merjenje 
učinkovitosti programov in projektov;

sektorjem, podatkovnimi znanstveniki in 
raziskovalci na področju preprečevanja in 
zatiranja radikalizacije, izmenjava dobre 
prakse, usmerjevalni projekti in 
usposabljanje, tudi s partnerstvom s 
strateško ključnimi tretjimi državami; 
meni, da bi moral ta center oblikovati tudi 
metodologije za oceno in merjenje 
učinkovitosti programov in projektov;

Or. en

Predlog spremembe 745
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva k ustanovitvi centra 
odličnosti EU za preprečevanje 
radikalizacije, ki bi bil umeščen v Komisijo
s primernimi finančnimi in človeškimi viri; 
verjame, da bi moralo med njegove naloge 
soditi usklajevanje (vključno s 
financiranjem) in spodbujanje sodelovanja 
med državami članicami, oblikovalci 
politike, izvajalci (vključno z nekdanjima 
strukturama RAN in Evropske mreže za 
strateško komuniciranje (ESCN)), 
strokovnjaki in raziskovalci na področju 
preprečevanja radikalizacije, izmenjava 
dobre prakse, usmerjevalni projekti in 
usposabljanje, tudi s partnerstvom s 
strateško ključnimi tretjimi državami; 
meni, da bi moral ta center oblikovati tudi 
metodologije za oceno in merjenje 
učinkovitosti programov in projektov;

11. poziva k ustanovitvi centra 
odličnosti EU za preprečevanje 
radikalizacije s primernimi finančnimi in 
človeškimi viri; verjame, da bi moralo med 
njegove naloge soditi usklajevanje in 
spodbujanje sodelovanja med državami 
članicami, oblikovalci politike, izvajalci
(vključno z nekdanjima strukturama RAN 
in Evropske mreže za strateško 
komuniciranje (ESCN)), strokovnjaki in 
raziskovalci na področju preprečevanja 
radikalizacije, izmenjava dobre prakse, 
usmerjevalni projekti in usposabljanje, tudi 
s partnerstvom s strateško ključnimi 
tretjimi državami; meni, da bi moral ta 
center oblikovati tudi metodologije za 
oceno in merjenje učinkovitosti programov 
in projektov;

Or. fr

Predlog spremembe 746
Doru-Claudian Frunzulică
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva k ustanovitvi centra 
odličnosti EU za preprečevanje 
radikalizacije, ki bi bil umeščen v Komisijo 
s primernimi finančnimi in človeškimi viri; 
verjame, da bi moralo med njegove naloge 
soditi usklajevanje (vključno s 
financiranjem) in spodbujanje sodelovanja 
med državami članicami, oblikovalci 
politike, izvajalci (vključno z nekdanjima 
strukturama RAN in Evropske mreže za 
strateško komuniciranje (ESCN)), 
strokovnjaki in raziskovalci na področju 
preprečevanja radikalizacije, izmenjava 
dobre prakse, usmerjevalni projekti in 
usposabljanje, tudi s partnerstvom s 
strateško ključnimi tretjimi državami; 
meni, da bi moral ta center oblikovati tudi 
metodologije za oceno in merjenje 
učinkovitosti programov in projektov;

11. poziva k ustanovitvi centra 
odličnosti EU za preprečevanje 
radikalizacije, ki bi bil umeščen v Komisijo 
s primernimi finančnimi in človeškimi viri; 
verjame, da bi moralo med njegove naloge 
soditi usklajevanje (vključno s 
financiranjem) in spodbujanje sodelovanja 
med državami članicami, oblikovalci 
politike, izvajalci (vključno z nekdanjima 
strukturama RAN in Evropske mreže za 
strateško komuniciranje (ESCN)),
tehnologi, strokovnjaki in raziskovalci na 
področju preprečevanja radikalizacije, 
izmenjava dobre prakse, usmerjevalni 
projekti in usposabljanje, tudi s 
partnerstvom s strateško ključnimi tretjimi 
državami; meni, da bi moral ta center 
oblikovati tudi metodologije za oceno in 
merjenje učinkovitosti programov in 
projektov;

Or. en

Predlog spremembe 747
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva k ustanovitvi centra 
odličnosti EU za preprečevanje 
radikalizacije, ki bi bil umeščen v Komisijo 
s primernimi finančnimi in človeškimi viri; 
verjame, da bi moralo med njegove naloge 
soditi usklajevanje (vključno s 
financiranjem) in spodbujanje sodelovanja 
med državami članicami, oblikovalci 
politike, izvajalci (vključno z nekdanjima 
strukturama RAN in Evropske mreže za 
strateško komuniciranje (ESCN)), 

11. poziva k ustanovitvi centra 
odličnosti EU za preprečevanje 
radikalizacije, ki bi bil umeščen v Komisijo 
s primernimi finančnimi in človeškimi viri; 
verjame, da bi moralo med njegove naloge 
soditi usklajevanje (vključno s 
financiranjem) in spodbujanje sodelovanja 
med državami članicami, oblikovalci 
politike, izvajalci (vključno z nekdanjima 
strukturama RAN in Evropske mreže za 
strateško komuniciranje (ESCN)), 
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strokovnjaki in raziskovalci na področju 
preprečevanja radikalizacije, izmenjava 
dobre prakse, usmerjevalni projekti in 
usposabljanje, tudi s partnerstvom s 
strateško ključnimi tretjimi državami; 
meni, da bi moral ta center oblikovati tudi 
metodologije za oceno in merjenje
učinkovitosti programov in projektov;

strokovnjaki in raziskovalci na področju 
preprečevanja radikalizacije, izmenjava 
dobre prakse, usmerjevalni projekti in 
usposabljanje, tudi s partnerstvom s 
strateško ključnimi tretjimi državami; 
meni, da bi moral ta center oblikovati tudi 
metodologije za oceno učinkovitosti 
programov in projektov;

Or. fr

Predlog spremembe 748
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva Komisijo, naj bolj ciljno 
usmerjeno mobilizira Evropsko agencijo 
za temeljne pravice za podpiranje pobud 
EU o preprečevanju radikalizacije, 
vključevanju in vrednotah ob hkratnem 
spoštovanju temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 749
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva center odličnosti EU za 
preprečevanje radikalizacije, naj spremlja 
izvajanje akcijskih načrtov proti 
radikalizaciji v zaporih in prehodnem 
obdobju po izpustitvi iz zapora;

Or. en
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Predlog spremembe 750
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da je bilo v poročilu 
Evropskega računskega sodišča o 
deradikalizaciji za leto 2018 ugotovljeno, 
da Komisija nima popolnega pregleda nad 
ukrepi, ki jih financira EU, ter da niso 
uporabljeni nikakršni kazalniki ali cilji za 
sredstva EU, da bi izmerili, v kolikšni meri 
je pristop uspešen; poziva Komisijo, naj v 
prihodnjem večletnem finančnem okviru 
predlaga nov finančni instrument za 
preprečevanje in zatiranje radikalizacije, s 
katerim bi racionalizirali vire, ki so 
trenutno razdrobljeni po različnih skladih 
in programih, ter omogočili boljše 
usklajevanje in prepoznavnost ter večji 
učinek;

12. ugotavlja, da je bilo v poročilu 
Evropskega računskega sodišča o 
deradikalizaciji za leto 2018 ugotovljeno, 
da Komisija nima popolnega pregleda nad 
ukrepi, ki jih financira EU, ter da niso 
uporabljeni nikakršni kazalniki ali cilji za 
sredstva EU, da bi izmerili, v kolikšni meri 
je pristop uspešen; vendar poudarja, da 
količinsko opredeljeni cilji ali kazalniki 
morda niso primerni za merjenje 
uspešnosti zapletenega vprašanja, kot je 
radikalizacija; poziva Komisijo, naj v 
prihodnjem večletnem finančnem okviru 
predlaga nov finančni instrument za 
preprečevanje in zatiranje radikalizacije, s 
katerim bi racionalizirali vire, ki so 
trenutno razdrobljeni po različnih skladih 
in programih, ter omogočili boljše 
usklajevanje in prepoznavnost ter večji 
učinek;

Or. en

Predlog spremembe 751
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da je bilo v poročilu 
Evropskega računskega sodišča o 
deradikalizaciji za leto 2018 ugotovljeno, 
da Komisija nima popolnega pregleda nad 
ukrepi, ki jih financira EU, ter da niso 
uporabljeni nikakršni kazalniki ali cilji za 

12. na podlagi ugotovitve, da je bilo v 
poročilu Evropskega računskega sodišča o 
deradikalizaciji za leto 2018 ugotovljeno, 
da Komisija nima popolnega pregleda nad 
ukrepi, ki jih financira EU, ter da niso 
uporabljeni nikakršni kazalniki ali cilji za 
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sredstva EU, da bi izmerili, v kolikšni meri 
je pristop uspešen; poziva Komisijo, naj v 
prihodnjem večletnem finančnem okviru 
predlaga nov finančni instrument za 
preprečevanje in zatiranje radikalizacije, s 
katerim bi racionalizirali vire, ki so 
trenutno razdrobljeni po različnih skladih 
in programih, ter omogočili boljše 
usklajevanje in prepoznavnost ter večji 
učinek;

sredstva EU, da bi izmerili, v kolikšni meri 
je pristop uspešen, poziva Komisijo, naj
izboljša usklajevanje o ukrepih za 
ocenjevanje učinkovitosti in o tem 
ustrezno poroča Parlamentu;

Or. en

Predlog spremembe 752
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da je bilo v poročilu 
Evropskega računskega sodišča o 
deradikalizaciji za leto 2018 ugotovljeno, 
da Komisija nima popolnega pregleda nad 
ukrepi, ki jih financira EU, ter da niso 
uporabljeni nikakršni kazalniki ali cilji za 
sredstva EU, da bi izmerili, v kolikšni meri 
je pristop uspešen; poziva Komisijo, naj v 
prihodnjem večletnem finančnem okviru
predlaga nov finančni instrument za 
preprečevanje in zatiranje radikalizacije, s 
katerim bi racionalizirali vire, ki so 
trenutno razdrobljeni po različnih skladih 
in programih, ter omogočili boljše 
usklajevanje in prepoznavnost ter večji 
učinek;

12. ugotavlja, da je bilo v poročilu 
Evropskega računskega sodišča o 
deradikalizaciji za leto 2018 ugotovljeno, 
da Komisija nima popolnega pregleda nad 
ukrepi, ki jih financira EU, ter da niso 
uporabljeni nikakršni kazalniki ali cilji za 
sredstva EU, da bi izmerili, v kolikšni meri 
je pristop uspešen; poziva Komisijo, naj v 
prihodnjem večletnem finančnem okviru
racionalizira vire, ki so trenutno 
razdrobljeni po različnih skladih in 
programih, ter omogočili boljše 
usklajevanje in prepoznavnost ter
povečanje splošnega financiranja;

Or. fr

Predlog spremembe 753
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da je bilo v poročilu 
Evropskega računskega sodišča o 
deradikalizaciji za leto 2018 ugotovljeno, 
da Komisija nima popolnega pregleda nad 
ukrepi, ki jih financira EU, ter da niso 
uporabljeni nikakršni kazalniki ali cilji za 
sredstva EU, da bi izmerili, v kolikšni meri
je pristop uspešen; poziva Komisijo, naj v 
prihodnjem večletnem finančnem okviru 
predlaga nov finančni instrument za 
preprečevanje in zatiranje radikalizacije, s 
katerim bi racionalizirali vire, ki so 
trenutno razdrobljeni po različnih skladih 
in programih, ter omogočili boljše 
usklajevanje in prepoznavnost ter večji 
učinek;

12. ugotavlja, da je bilo v poročilu 
Evropskega računskega sodišča o 
deradikalizaciji za leto 2018 ugotovljeno, 
da Komisija nima popolnega pregleda nad 
ukrepi, ki jih financira EU, ter da niso 
uporabljeni nikakršni kazalniki ali cilji za 
sredstva EU, da bi izmerili, v kolikšni meri 
je pristop uspešen; poziva Komisijo, naj v 
prihodnjem večletnem finančnem okviru 
predlaga nov finančni instrument za 
preprečevanje in zatiranje radikalizacije, s 
katerim bi racionalizirali vire, ki so 
trenutno razdrobljeni po različnih skladih 
in programih, in izboljšali učinkovitost na 
podlagi meril, ki jih bo razvil center 
odličnosti EU za preprečevanje 
radikalizacije;

Or. nl

Predlog spremembe 754
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da je bilo v poročilu 
Evropskega računskega sodišča o 
deradikalizaciji za leto 2018 ugotovljeno, 
da Komisija nima popolnega pregleda nad 
ukrepi, ki jih financira EU, ter da niso 
uporabljeni nikakršni kazalniki ali cilji za 
sredstva EU, da bi izmerili, v kolikšni meri 
je pristop uspešen; poziva Komisijo, naj v 
prihodnjem večletnem finančnem okviru 
predlaga nov finančni instrument za 
preprečevanje in zatiranje radikalizacije, s 
katerim bi racionalizirali vire, ki so 
trenutno razdrobljeni po različnih skladih 
in programih, ter omogočili boljše 
usklajevanje in prepoznavnost ter večji 
učinek;

12. ugotavlja, da je bilo v poročilu 
Evropskega računskega sodišča o 
deradikalizaciji za leto 2018 ugotovljeno, 
da Komisija nima popolnega pregleda nad 
ukrepi, ki jih financira EU, ter da niso 
uporabljeni nikakršni kazalniki ali cilji za 
sredstva EU, da bi izmerili, v kolikšni meri 
je pristop uspešen; ker so strokovnjaki 
podvomili v to uspešnost, poziva Komisijo, 
naj v prihodnjem večletnem finančnem 
okviru predlaga nov finančni instrument za 
preprečevanje in zatiranje radikalizacije, s 
katerim bi racionalizirali vire, ki so 
trenutno razdrobljeni po različnih skladih 
in programih, ter omogočili boljše 
usklajevanje in prepoznavnost ter večji 
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učinek;

Or. fr

Predlog spremembe 755
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da je bilo v poročilu 
Evropskega računskega sodišča o 
deradikalizaciji za leto 2018 ugotovljeno, 
da Komisija nima popolnega pregleda nad 
ukrepi, ki jih financira EU, ter da niso 
uporabljeni nikakršni kazalniki ali cilji za 
sredstva EU, da bi izmerili, v kolikšni meri 
je pristop uspešen; poziva Komisijo, naj v 
prihodnjem večletnem finančnem okviru 
predlaga nov finančni instrument za 
preprečevanje in zatiranje radikalizacije, s
katerim bi racionalizirali vire, ki so 
trenutno razdrobljeni po različnih skladih 
in programih, ter omogočili boljše 
usklajevanje in prepoznavnost ter večji 
učinek;

12. ugotavlja, da je bilo v poročilu 
Evropskega računskega sodišča o 
deradikalizaciji za leto 2018 ugotovljeno, 
da Komisija nima popolnega pregleda nad 
ukrepi, ki jih financira EU, ter da niso 
uporabljeni nikakršni kazalniki ali cilji za 
sredstva EU, da bi izmerili, v kolikšni meri 
je pristop uspešen; poziva Komisijo, naj
zagotovi, da so predvidena zadostna
sredstva iz Sklada za notranjo varnost za
preprečevanje in zatiranje nasilnega 
ekstremizma, s čimer bi se racionalizirali
viri, ki so trenutno razdrobljeni po različnih 
skladih in programih, ter omogočili boljše 
usklajevanje in prepoznavnost ter večji 
učinek;

Or. en

Predlog spremembe 756
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice, naj 
sprejmejo celovite nacionalne in regijske 
strategije za preprečevanje in zatiranje 
radikalizacije s primernimi finančnimi 
sredstvi za skupnosti in nedržavne akterje 

13. poziva države članice, naj 
sprejmejo celovite nacionalne in regijske 
strategije za preprečevanje in zatiranje 
radikalizacije s primernimi finančnimi 
sredstvi za skupnosti in nedržavne akterje 
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na lokalni ravni, ki so vključeni v 
oblikovanje in izvajanje programov na 
podlagi teh strategij, ter poziva k 
večagencijskemu pristopu; poudarja, da se 
najboljši rezultati dosežejo v partnerstvu z 
lokalnimi skupnostmi;

na lokalni ravni, ki so vključeni v 
oblikovanje in izvajanje programov na 
podlagi teh strategij; poudarja, da se 
najboljši rezultati dosežejo v partnerstvu z 
lokalnimi skupnostmi;

Or. fr

Predlog spremembe 757
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice, naj 
sprejmejo celovite nacionalne in regijske 
strategije za preprečevanje in zatiranje
radikalizacije s primernimi finančnimi 
sredstvi za skupnosti in nedržavne akterje 
na lokalni ravni, ki so vključeni v 
oblikovanje in izvajanje programov na 
podlagi teh strategij, ter poziva k 
večagencijskemu pristopu; poudarja, da se 
najboljši rezultati dosežejo v partnerstvu z 
lokalnimi skupnostmi;

13. poziva države članice, naj 
sprejmejo celovite nacionalne in regijske 
strategije za preprečevanje in zatiranje
nasilnega ekstremizma s primernimi 
finančnimi sredstvi za skupnosti in 
nedržavne akterje na lokalni ravni, ki so 
vključeni v oblikovanje in izvajanje 
programov na podlagi teh strategij, ter 
poziva k večagencijskemu pristopu; 
poudarja, da se najboljši rezultati dosežejo 
v partnerstvu z lokalnimi skupnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 758
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice, naj 
sprejmejo celovite nacionalne in regijske 
strategije za preprečevanje in zatiranje 
radikalizacije s primernimi finančnimi 
sredstvi za skupnosti in nedržavne akterje

13. poziva države članice, naj 
sprejmejo celovite nacionalne in regijske 
strategije za preprečevanje in zatiranje 
radikalizacije s primernimi finančnimi 
sredstvi za skupnosti in partnerje na 
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na lokalni ravni, ki so vključeni v 
oblikovanje in izvajanje programov na 
podlagi teh strategij, ter poziva k 
večagencijskemu pristopu; poudarja, da se 
najboljši rezultati dosežejo v partnerstvu z 
lokalnimi skupnostmi;

lokalni ravni, ki so vključeni v oblikovanje 
in izvajanje programov na podlagi teh 
strategij, ter poziva k večagencijskemu 
pristopu; poudarja, da se najboljši rezultati 
dosežejo v partnerstvu z lokalnimi 
skupnostmi;

Or. nl

Predlog spremembe 759
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj določi 
objektivne kazalnike, ki bodo lokalnim in 
regionalnim organom omogočili 
opredelitev lokalnih posebnosti nasilne 
radikalizacije, vključno z identifikacijo 
ranljivih skupin, saj bo to prispevalo k 
prilagajanju programov za boj proti 
radikalizaciji specifičnim razmeram na 
posebnem območju;

Or. en

Predlog spremembe 760
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da se nasilni 
ekstremizem na splošno najbolje 
preprečuje s prizadevanji za vključujočo 
družbo, ki temelji na strpnosti in enakosti; 
poziva države članice, naj se učinkovito 
borijo proti diskriminaciji, sovražnemu 
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govoru in kaznivim dejanjem iz sovraštva;

Or. en

Predlog spremembe 761
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. priporoča, naj se varnostni pristopi 
dopolnijo z dolgoročnimi politikami za 
preprečevanje radikalizacije in novačenja 
državljanov Unije s strani ekstremističnih 
organizacij; poziva k strategijam o 
družbeni vključenosti, izobraževanju, 
zaposlovanju in stanovanjskih vprašanjih 
ter politikam za obravnavanje 
diskriminacije in izključenosti, da bi 
ranljivim posameznikom preprečili, da se 
pridružijo nasilnim ekstremističnim 
organizacijam, pa tudi poučili splošno 
prebivalstvo o drugih kulturah in 
tradicijah;

Or. en

Predlog spremembe 762
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k uvedbi evropske nagrade 
za odpornost Simone Veil, ki bi se vsako 
leto podelila najboljšemu socialnemu in 
kulturnemu projektu v EU na lokalni 
ravni, ki se zavzema za družbeno 
delovanje, temeljne vrednote EU, 
vključevanje ter demokracijo z namenom 

črtano
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oblikovanja stabilnih družb, ki so odporne 
proti polarizaciji in radikalizaciji;

Or. nl

Predlog spremembe 763
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k uvedbi evropske nagrade 
za odpornost Simone Veil, ki bi se vsako 
leto podelila najboljšemu socialnemu in 
kulturnemu projektu v EU na lokalni 
ravni, ki se zavzema za družbeno 
delovanje, temeljne vrednote EU, 
vključevanje ter demokracijo z namenom 
oblikovanja stabilnih družb, ki so odporne 
proti polarizaciji in radikalizaciji;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 764
Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k uvedbi evropske nagrade 
za odpornost Simone Veil, ki bi se vsako 
leto podelila najboljšemu socialnemu in 
kulturnemu projektu v EU na lokalni 
ravni, ki se zavzema za družbeno 
delovanje, temeljne vrednote EU, 
vključevanje ter demokracijo z namenom 
oblikovanja stabilnih družb, ki so odporne 
proti polarizaciji in radikalizaciji;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 765
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k uvedbi evropske nagrade 
za odpornost Simone Veil, ki bi se vsako 
leto podelila najboljšemu socialnemu in 
kulturnemu projektu v EU na lokalni ravni, 
ki se zavzema za družbeno delovanje, 
temeljne vrednote EU, vključevanje ter 
demokracijo z namenom oblikovanja 
stabilnih družb, ki so odporne proti
polarizaciji in radikalizaciji;

14. poziva k uvedbi evropske nagrade 
za odpornost Arnauda Beltrama, ki bi se 
vsako leto podelila najboljšemu 
socialnemu in kulturnemu projektu v EU 
na lokalni ravni, ki se zavzema za boj proti
islamski radikalizaciji;

Or. fr

Predlog spremembe 766
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k uvedbi evropske nagrade 
za odpornost Simone Veil, ki bi se vsako 
leto podelila najboljšemu socialnemu in 
kulturnemu projektu v EU na lokalni ravni, 
ki se zavzema za družbeno delovanje, 
temeljne vrednote EU, vključevanje ter 
demokracijo z namenom oblikovanja 
stabilnih družb, ki so odporne proti 
polarizaciji in radikalizaciji;

14. poziva k uvedbi evropske nagrade 
za odpornost, ki bi jo Evropski parlament 
v tesnem posvetovanju z mrežo EU za 
ozaveščanje o radikalizaciji vsako leto
podelil najboljšemu socialnemu in 
kulturnemu projektu v EU na lokalni ravni, 
ki se zavzema za družbeno delovanje, 
temeljne vrednote EU, vključevanje ter 
demokracijo z namenom oblikovanja 
stabilnih družb, ki so odporne proti 
polarizaciji in radikalizaciji;

Or. en
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Predlog spremembe 767
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k uvedbi evropske nagrade 
za odpornost Simone Veil, ki bi se vsako 
leto podelila najboljšemu socialnemu in 
kulturnemu projektu v EU na lokalni ravni, 
ki se zavzema za družbeno delovanje,
temeljne vrednote EU, vključevanje ter 
demokracijo z namenom oblikovanja 
stabilnih družb, ki so odporne proti
polarizaciji in radikalizaciji;

14. poziva k uvedbi evropske nagrade 
za odpornost Simone Veil, ki bi se vsako 
leto podelila najboljšemu socialnemu in 
kulturnemu projektu v EU na lokalni ravni, 
ki se zavzema za družbeno delovanje,
demokratične vrednote, vključevanje ter 
demokracijo z namenom oblikovanja 
stabilnih družb, ki se borijo proti
nasilnemu ekstremizmu;

Or. en

Predlog spremembe 768
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k uvedbi evropske nagrade 
za odpornost Simone Veil, ki bi se vsako 
leto podelila najboljšemu socialnemu in 
kulturnemu projektu v EU na lokalni ravni, 
ki se zavzema za družbeno delovanje, 
temeljne vrednote EU, vključevanje ter 
demokracijo z namenom oblikovanja 
stabilnih družb, ki so odporne proti 
polarizaciji in radikalizaciji;

14. poziva k uvedbi evropske nagrade 
za odpornost, ki bi se vsako leto podelila 
najboljšemu socialnemu in kulturnemu 
projektu v EU na lokalni ravni, ki se 
zavzema za družbeno delovanje, temeljne 
vrednote EU, vključevanje ter demokracijo 
z namenom oblikovanja stabilnih družb, ki 
so odporne proti polarizaciji in 
radikalizaciji;

Or. en

Predlog spremembe 769
Heinz K. Becker, Artis Pabriks, Milan Zver, Lorenzo Cesa
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Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva k uvedbi obveznih 
sporazumov o vključevanju za migrante, 
ki bi pričali o njihovi dejavni 
pripravljenosti na vključevanje, na primer 
z uradnim podpisom novo oblikovane 
zaveze evropskim pravicam in vrednotam 
(European Rights & Values 
Commitment), s čimer bi se migranti 
zavezali, da bodo sprejeli vse evropske 
temeljne pravice in živeli v skladu z njimi, 
ter sprejmejo evropsko „Leitkultur“ 
(način življenja); poudarja, da je v 
primeru nespoštovanja naših temeljnih 
pravic, vključno s kršenjem naše 
zakonodaje, vračilo/repatriacija zadnja, 
vendar logična posledica, ki bo nastala ob 
spoštovanju mednarodnega prava in 
načela nevračanja;

Or. en

Predlog spremembe 770
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
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva Eurojust, naj nadaljuje 
dejavnosti spremljanja sodne prakse v 
državah članicah v zvezi z radikalizacijo, 
ki vodi k terorizmu, vključno z uporabo 
alternativ kazenskemu pregonu in zaporni 
kazni, ter o tem redno poroča v orodju za 
spremljanje obsodb za teroristična dejanja 
(Terrorism Conviction Monitor – TCM); v 
zvezi s tem poziva države članice, naj 
Eurojustu posredujejo vse ustrezne 
informacije o pregonih in obsodbah za 
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teroristična kazniva dejanja, ki vplivajo 
ali bi lahko vplivala na dve ali več držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 771
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja, da bi bilo treba 
Europolu zagotoviti ustrezno osebje in 
vire v skladu z njegovo vse pomembnejšo 
vlogo v boju proti terorizmu,
organiziranemu kriminalu in kibernetski 
kriminaliteti ter pri krepitvi čezmejnega 
sodelovanja na področju kazenskega 
pregona; zato obžaluje, da predlog 
proračuna EU za leto 2019, ki ga je 
predstavila Komisija, vključuje 
zmanjšanje števila članov osebja in virov v 
primerjavi s predlogom za leto 2019, o 
katerem so se v upravnem odboru 
Europola dogovorile države članice,

Or. en

Predlog spremembe 772
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva Komisijo in države članice, 
naj si bolj prizadevajo za vzpostavitev 
okvira, na podlagi katerega se predlagajo 
javne politike vključevanja, in sicer v 
sodelovanju z lokalnimi upravami, ter 
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ocenijo njihov vpliv, pri čemer 
mobilizirajo medsektorkse ekonomske, 
tehnične in človeške vire, vključno z 
različnimi generalnimi direktorati (GD), 
agencijami in organi, da se prepreči 
nastajanje getov in brezpravno stanje;

Or. en

Predlog spremembe 773
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva, naj se v vsej EU izvedejo 
nujne in celovite naložbe v šole, osnovne 
javne storitve in infrastrukturo; meni, da 
je treba za vsak evro, ki se porabi za 
varnostne ukrepe in zunanje operacije, 
porabiti en evro za socialno kohezijo, 
preprečevanje nasilja in izobraževalne 
programe;

Or. en

Predlog spremembe 774
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Podnaslov 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

Radikalni islam Versko motivirano nasilje

Or. fr

Predlog spremembe 775
Eva Joly



PE627.743v01-00 40/174 AM\1162676SL.docx

SL

Predlog resolucije
Podnaslov 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

Radikalni islam Sektaško politično nasilje

Or. en

Predlog spremembe 776
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Podnaslov 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

Radikalni islam Verski ekstremizem

Or. en

Predlog spremembe 777
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. ostro in resno obsoja vse oblike 
političnega nasilja nad nedolžnimi 
civilisti; opozarja, da lahko nasilni 
ekstremizem vključuje različne oblike 
ideološke utemeljitve; meni, da je treba 
glavno pozornost pri dejavnostih 
preprečevanja namenjati iskanju načinov 
za krepitev bistva naših družb in vsem 
omogočiti družbeno, ekonomsko in 
kulturno vključevanje; ponovno potrjuje, 
da so izzivi politični, ne pa vojaški ali 
tehnološki;

Or. en
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Predlog spremembe 778
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj 
spodbujajo in tolerirajo le tiste islamske 
prakse, ki so popolnoma skladne z 
vrednotami EU; pozdravlja pobude 
zmernih muslimanskih verskih skupnosti 
po vsej Evropi za boj proti nevarnim 
ideološkim tokovom znotraj lastnih 
skupnosti;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 779
Heinz K. Becker, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks, Arnaud Danjean, Péter 
Niedermüller

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj 
spodbujajo in tolerirajo le tiste islamske 
prakse, ki so popolnoma skladne z 
vrednotami EU; pozdravlja pobude 
zmernih muslimanskih verskih skupnosti 
po vsej Evropi za boj proti nevarnim 
ideološkim tokovom znotraj lastnih 
skupnosti;

15. poziva države članice, naj 
spodbujajo in tolerirajo le tiste islamske 
prakse, ki so popolnoma skladne z 
vrednotami EU; poziva države članice, naj 
zagotovijo preglednost tujega financiranja 
mošej in šol ter prepovejo financiranje iz 
tretjih držav, ki nasprotujejo temeljnim 
vrednotam EU, in sicer demokraciji, 
pluralizmu, strpnosti ter enakosti moških 
in žensk; pozdravlja pobude zmernih 
muslimanskih verskih skupnosti po vsej 
Evropi za boj proti nevarnim ideološkim 
tokovom znotraj lastnih skupnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 780
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj 
spodbujajo in tolerirajo le tiste islamske
prakse, ki so popolnoma skladne z 
vrednotami EU; pozdravlja pobude 
zmernih muslimanskih verskih skupnosti 
po vsej Evropi za boj proti nevarnim 
ideološkim tokovom znotraj lastnih 
skupnosti;

15. poziva države članice, naj
zagotavljajo svobodo veroizpovedi in 
pravico do njenega prostega 
uresničevanja, kot je določeno v listini o 
temeljnih pravicah, ter poleg tega v tem 
okviru zlasti spodbujajo verske prakse, ki 
so popolnoma skladne z demokratičnimi
vrednotami; pozdravlja pobude zmernih 
muslimanskih verskih skupnosti po vsej 
Evropi za boj proti nevarnim ideološkim 
tokovom znotraj lastnih skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 781
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj
spodbujajo in tolerirajo le tiste islamske 
prakse, ki so popolnoma skladne z 
vrednotami EU; pozdravlja pobude 
zmernih muslimanskih verskih skupnosti 
po vsej Evropi za boj proti nevarnim 
ideološkim tokovom znotraj lastnih 
skupnosti;

15. poziva države članice, naj priznajo
tiste islamske prakse, ki so popolnoma 
skladne z vrednotami EU; pozdravlja 
pobude zmernih muslimanskih verskih 
skupnosti po vsej Evropi za boj proti 
nevarnim ideološkim tokovom znotraj 
lastnih skupnosti; poudarja, da je treba za 
preprečevanje radikalizacije okrepiti 
dialog in sodelovanje z verskimi 
skupnostmi in lokalnimi organi;

Or. en
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Predlog spremembe 782
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj
spodbujajo in tolerirajo le tiste islamske 
prakse, ki so popolnoma skladne z 
vrednotami EU; pozdravlja pobude 
zmernih muslimanskih verskih skupnosti 
po vsej Evropi za boj proti nevarnim 
ideološkim tokovom znotraj lastnih 
skupnosti;

15. poziva države članice, naj si 
prizadevajo za strpnost s spodbujanjem 
medverskega in medkulturnega dialoga, v 
katerega je treba po potrebi vključiti 
nevladne organizacije in civilno družbo; 
pozdravlja pobude zmernih muslimanskih 
verskih skupnosti po vsej Evropi za boj 
proti nevarnim ideološkim tokovom znotraj 
lastnih skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 783
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj 
spodbujajo in tolerirajo le tiste islamske 
prakse, ki so popolnoma skladne z
vrednotami EU; pozdravlja pobude 
zmernih muslimanskih verskih skupnosti 
po vsej Evropi za boj proti nevarnim 
ideološkim tokovom znotraj lastnih 
skupnosti;

15. poziva države članice, naj 
spodbujajo in tolerirajo le tiste islamske 
prakse, ki so popolnoma skladne z
ustavnim pravom držav članic; pozdravlja 
pobude redkih zmernih muslimanskih 
verskih skupnosti po vsej Evropi za boj 
proti nevarnim ideološkim tokovom znotraj 
lastnih skupnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 784
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj 
spodbujajo in tolerirajo le tiste islamske 
prakse, ki so popolnoma skladne z
vrednotami EU; pozdravlja pobude 
zmernih muslimanskih verskih skupnosti 
po vsej Evropi za boj proti nevarnim 
ideološkim tokovom znotraj lastnih 
skupnosti;

15. poziva države članice, naj 
spodbujajo le tiste islamske prakse, ki so 
popolnoma skladne z demokracijo, pravno 
državo in človekovimi pravicami; 
pozdravlja pobude zmernih muslimanskih 
verskih skupnosti po vsej Evropi za boj 
proti nevarnim ideološkim tokovom znotraj 
lastnih skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 785
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj 
spodbujajo in tolerirajo le tiste islamske 
prakse, ki so popolnoma skladne z 
vrednotami EU; pozdravlja pobude 
zmernih muslimanskih verskih skupnosti 
po vsej Evropi za boj proti nevarnim 
ideološkim tokovom znotraj lastnih 
skupnosti;

15. poziva države članice, naj 
spodbujajo in tolerirajo le tiste islamske 
prakse, ki so popolnoma skladne z
liberalnimi demokratičnimi vrednotami; 
pozdravlja pobude zmernih muslimanskih 
verskih skupnosti po vsej Evropi za boj 
proti nevarnim ideološkim tokovom znotraj 
lastnih skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 786
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj
spodbujajo in tolerirajo le tiste islamske 
prakse, ki so popolnoma skladne z 
vrednotami EU; pozdravlja pobude

15. poziva države članice, naj
spremljajo verske in politične dejavnosti, 
ki so v nasprotju z demokratičnimi
vrednotami; pozdravlja vse različne
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zmernih muslimanskih verskih skupnosti 
po vsej Evropi za boj proti nevarnim 
ideološkim tokovom znotraj lastnih 
skupnosti;

pobude vseh verskih organov, s katerimi 
se spodbujajo ideološki tokovi in programi 
o vključevanju in integraciji;

Or. en

Predlog spremembe 787
Helga Stevens, Monica Macovei, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj
spodbujajo in tolerirajo le tiste islamske
prakse, ki so popolnoma skladne z 
vrednotami EU; pozdravlja pobude 
zmernih muslimanskih verskih skupnosti 
po vsej Evropi za boj proti nevarnim 
ideološkim tokovom znotraj lastnih 
skupnosti;

15. poziva države članice, naj tolerirajo 
le tiste verske prakse, ki so skladne z 
vrednotami EU; pozdravlja pobude 
zmernih muslimanskih verskih skupnosti 
po vsej Evropi za boj proti nevarnim 
ideološkim tokovom znotraj lastnih 
skupnosti;

Or. nl

Predlog spremembe 788
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva države članice, naj od 
imamov (zmernih imamov ali pridigarjev 
sovraštva), muslimanskih združenj (ne 
glede na strujo) in kolektivov islamske 
pripadnosti zahtevajo, da podajo izjavo o 
besedilih, ki pozivajo k nasilju v 
referenčnih delih; te pravne in fizične 
osebe se ne morejo šteti za hierarhijo, 
predstavljajo pa dejansko avtoriteto 
skupnosti;
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Or. fr

Predlog spremembe 789
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poziva države članice, naj ne 
prepovejo molitev, pač pa pridiganje 
imamov (torej posredovanje načel) v 
arabskem jeziku;

Or. fr

Predlog spremembe 790
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Odstavek 15 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15c. poziva države članice, naj 
prepovejo islamska dela, ki pozivajo k 
radikalizaciji ali terorizmu;

Or. fr

Predlog spremembe 791
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj vnaprej 
preverjajo preverjanje duhovnike ter 
pridigarje sovraštva dosledno uvrščajo na 
črni seznam; poziva Komisijo, naj uvede 

črtano
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nadzorni seznam, da bi tako lažje 
izmenjevali informacije o radikalnih 
duhovnikih;

Or. fr

Predlog spremembe 792
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj vnaprej 
preverjajo preverjanje duhovnike ter 
pridigarje sovraštva dosledno uvrščajo na 
črni seznam; poziva Komisijo, naj uvede 
nadzorni seznam, da bi tako lažje 
izmenjevali informacije o radikalnih 
duhovnikih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 793
Edward Czesak

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj vnaprej 
preverjajo preverjanje duhovnike ter 
pridigarje sovraštva dosledno uvrščajo na 
črni seznam; poziva Komisijo, naj uvede 
nadzorni seznam, da bi tako lažje 
izmenjevali informacije o radikalnih 
duhovnikih;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 794
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj vnaprej 
preverjajo preverjanje duhovnike ter 
pridigarje sovraštva dosledno uvrščajo na 
črni seznam; poziva Komisijo, naj uvede 
nadzorni seznam, da bi tako lažje 
izmenjevali informacije o radikalnih 
duhovnikih;

16. poziva države članice, naj vnaprej 
preverjajo preverjanje duhovnike ter 
pridigarje sovraštva dosledno uvrščajo na 
črni seznam; poziva Komisijo, naj uvede 
nadzorni seznam, da bi tako lažje 
izmenjevali informacije o radikalnih 
duhovnikih; spodbuja države članice, naj 
oblikujejo skupni seznam meril in 
standardov, na podlagi katerih bi se lahko 
opravilo varnostno preverjanje teh 
duhovnikov;

Or. en

Predlog spremembe 795
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj vnaprej 
preverjajo preverjanje duhovnike ter 
pridigarje sovraštva dosledno uvrščajo na 
črni seznam; poziva Komisijo, naj uvede 
nadzorni seznam, da bi tako lažje
izmenjevali informacije o radikalnih 
duhovnikih;

16. poziva države članice, naj vnaprej 
preverjajo preverjanje duhovnike ter 
pridigarje sovraštva dosledno uvrščajo na 
črni seznam; poziva države članice, naj te 
informacije dosledno in sistematično 
prenašajo v ustrezne nacionalne in 
evropske sisteme in podatkovne zbirke, da 
bi se tako lažje izmenjevale informacije o 
radikalnih duhovnikih;

Or. en

Predlog spremembe 796
Rachida Dati, Monika Hohlmeier



AM\1162676SL.docx 49/174 PE627.743v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj vnaprej 
preverjajo preverjanje duhovnike ter 
pridigarje sovraštva dosledno uvrščajo na 
črni seznam; poziva Komisijo, naj uvede 
nadzorni seznam, da bi tako lažje 
izmenjevali informacije o radikalnih 
duhovnikih;

16. poziva države članice, naj vnaprej 
preverjajo duhovnike, zlasti zaporniške 
duhovnike; ter pridigarje sovraštva 
dosledno uvrščajo na črni seznam; poziva 
Komisijo, naj uvede nadzorni seznam, da 
bi tako lažje izmenjevali informacije o 
radikalnih duhovnikih;

Or. fr

Predlog spremembe 797
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj vnaprej 
preverjajo preverjanje duhovnike ter 
pridigarje sovraštva dosledno uvrščajo na 
črni seznam; poziva Komisijo, naj uvede 
nadzorni seznam, da bi tako lažje 
izmenjevali informacije o radikalnih 
duhovnikih;

16. poziva države članice, naj vnaprej
varnostno preverjajo duhovnike ter 
pridigarje sovraštva, in sicer ne glede na 
njihovo veroizpoved, dosledno uvrščajo na 
črni seznam; poziva Komisijo, naj uvede 
nadzorni seznam, da bi tako lažje 
izmenjevali informacije o radikalnih 
duhovnikih;

Or. en

Predlog spremembe 798
Geoffrey Van Orden, Arnaud Danjean, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj vnaprej 
preverjajo preverjanje duhovnike ter 

16. poziva k odvračanju od tujih 
imamov in uvrščanju znanih pridigarjev
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pridigarje sovraštva dosledno uvrščajo na 
črni seznam; poziva Komisijo, naj uvede 
nadzorni seznam, da bi tako lažje 
izmenjevali informacije o radikalnih 
duhovnikih;

sovraštva na črni seznam za vsak primer 
posebej, in sicer z lažjo izmenjavo 
informacij med državami članicami o 
njih;

Or. en

Predlog spremembe 799
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj vnaprej 
preverjajo preverjanje duhovnike ter 
pridigarje sovraštva dosledno uvrščajo na 
črni seznam; poziva Komisijo, naj uvede 
nadzorni seznam, da bi tako lažje 
izmenjevali informacije o radikalnih 
duhovnikih;

16. poziva države članice, naj vnaprej 
preverjajo duhovnike ter pridigarje 
sovraštva dosledno uvrščajo na nacionalni
črni seznam; poziva Komisijo, naj uvede 
nadzorni seznam za izmenjavo 
nacionalnih informacij o radikalnih 
duhovnikih;

Or. nl

Predlog spremembe 800
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj vnaprej 
preverjajo preverjanje duhovnike ter 
pridigarje sovraštva dosledno uvrščajo na 
črni seznam; poziva Komisijo, naj uvede 
nadzorni seznam, da bi tako lažje
izmenjevali informacije o radikalnih 
duhovnikih;

16. poziva države članice, naj vnaprej
varnostno preverjajo duhovnike ter v 
sodelovanju s skupnostmi identificirajo
pridigarje sovraštva; poziva Komisijo, naj
v zakonsko dovoljenem obsegu lažje
izmenjuje informacije o radikalnih 
duhovnikih;

Or. en
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Predlog spremembe 801
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj vnaprej 
preverjajo preverjanje duhovnike ter 
pridigarje sovraštva dosledno uvrščajo na 
črni seznam; poziva Komisijo, naj uvede 
nadzorni seznam, da bi tako lažje 
izmenjevali informacije o radikalnih
duhovnikih;

16. poziva države članice, naj vnaprej 
preverjajo imame ter pridigarje sovraštva 
dosledno uvrščajo na črni seznam; poziva 
Komisijo, naj uvede nadzorni seznam, da 
bi tako lažje izmenjevali informacije o 
radikalnih imamih;

Or. fr

Predlog spremembe 802
Kristina Winberg, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj 
izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za 
duhovnike v EU z akreditacijo teoloških 
izobraževalnih programov, ki vključujejo 
vrednote EU; poziva Komisijo in države 
članice, naj razvijejo in financirajo mrežo 
evropskih verskih strokovnjakov, ki bi 
lahko širili islam, skladen z vrednotami 
EU, in mu prisegali;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 803
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj 
izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za
duhovnike v EU z akreditacijo teoloških
izobraževalnih programov, ki vključujejo 
vrednote EU; poziva Komisijo in države 
članice, naj razvijejo in financirajo mrežo 
evropskih verskih strokovnjakov, ki bi 
lahko širili islam, skladen z vrednotami 
EU, in mu prisegali;

17. poziva države članice, naj 
izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za
imame v EU z akreditacijo izobraževalnih 
programov, ki vključujejo vrednote EU;

Or. fr

Predlog spremembe 804
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj 
izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za 
duhovnike v EU z akreditacijo teoloških 
izobraževalnih programov, ki vključujejo 
vrednote EU; poziva Komisijo in države 
članice, naj razvijejo in financirajo mrežo 
evropskih verskih strokovnjakov, ki bi 
lahko širili islam, skladen z vrednotami 
EU, in mu prisegali;

17. poziva države članice, naj 
izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za 
duhovnike v EU z akreditacijo teoloških 
izobraževalnih učnih načrtov, ki 
vključujejo demokratične vrednote;

Or. en

Predlog spremembe 805
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj 17. poziva države članice, naj na 
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izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za 
duhovnike v EU z akreditacijo teoloških
izobraževalnih programov, ki vključujejo
vrednote EU; poziva Komisijo in države 
članice, naj razvijejo in financirajo mrežo 
evropskih verskih strokovnjakov, ki bi 
lahko širili islam, skladen z vrednotami
EU, in mu prisegali;

podlagi preglednega nadzora izboljšajo 
ponudbo višje izobrazbe za duhovnike v 
EU z akreditacijo le tistih teoloških
kateder, katerih vršilci funkcij v celoti 
spoštujejo vrednote EU, kot so verska 
svoboda, enakost spolov in vladavina 
laičnega prava, in z odvzemom dovoljenj 
za poučevanje v primeru kršitev; poziva 
Komisijo in države članice, naj razvijejo in 
financirajo mrežo evropskih verskih 
strokovnjakov, ki bi lahko širili islam, ki 
spodbuja vrednote EU, in mu prisegali;

Or. en

Predlog spremembe 806
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj 
izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za 
duhovnike v EU z akreditacijo teoloških 
izobraževalnih programov, ki vključujejo 
vrednote EU; poziva Komisijo in države 
članice, naj razvijejo in financirajo mrežo 
evropskih verskih strokovnjakov, ki bi 
lahko širili islam, skladen z vrednotami 
EU, in mu prisegali;

17. poziva države članice, naj 
izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za 
duhovnike v EU z akreditacijo teoloških 
izobraževalnih programov, ki so v celoti v 
skladu z demokracijo, pravno državo in 
človekovimi pravicami ter nevtralnostjo in 
demokratičnim laicizmom evropskih 
držav; poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo mrežo evropskih verskih 
strokovnjakov, ki bi lahko spodbujali
islam, skladen z demokracijo, pravno 
državo in človekovimi pravicami, in mu 
prisegali;

Or. en

Predlog spremembe 807
Helga Stevens, Monica Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj
izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za 
duhovnike v EU z akreditacijo teoloških 
izobraževalnih programov, ki vključujejo 
vrednote EU; poziva Komisijo in države 
članice, naj razvijejo in financirajo mrežo 
evropskih verskih strokovnjakov, ki bi 
lahko širili islam, skladen z vrednotami
EU, in mu prisegali;

17. poziva države članice, naj
omogočijo legitimnost le tistim teološkim 
izobraževalnim programom, ki vključujejo 
vrednote EU; poziva države članice, naj
podpirajo vse pobude, ki upoštevajo in 
razširjajo razlago islama, ki je v skladu z
današnjimi vrednotami;

Or. nl

Predlog spremembe 808
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj 
izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za
duhovnike v EU z akreditacijo teoloških 
izobraževalnih programov, ki vključujejo 
vrednote EU; poziva Komisijo in države 
članice, naj razvijejo in financirajo mrežo 
evropskih verskih strokovnjakov, ki bi 
lahko širili islam, skladen z vrednotami
EU, in mu prisegali;

17. poziva države članice, naj 
izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za
imame v EU z akreditacijo teoloških 
izobraževalnih programov, ki vključujejo
liberalne demokratične vrednote; poziva 
Komisijo in države članice, naj razvijejo in 
financirajo mrežo evropskih verskih 
strokovnjakov, ki bi lahko širili islam, 
skladen z liberalnimi demokratičnimi
vrednotami, in mu prisegali;

Or. en

Predlog spremembe 809
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj 
izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za 
duhovnike v EU z akreditacijo teoloških 
izobraževalnih programov, ki vključujejo 
vrednote EU; poziva Komisijo in države 
članice, naj razvijejo in financirajo mrežo 
evropskih verskih strokovnjakov, ki bi 
lahko širili islam, skladen z vrednotami
EU, in mu prisegali;

17. poziva države članice, naj 
izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za 
duhovnike v EU z akreditacijo teoloških 
izobraževalnih programov, ki vključujejo
demokratične vrednote; poziva države 
članice, naj si izmenjujejo informacije o
verskih praksah verskih strokovnjakov, ki
so skladne z demokratičnimi vrednotami;

Or. en

Predlog spremembe 810
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj 
izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za
duhovnike v EU z akreditacijo teoloških 
izobraževalnih programov, ki vključujejo 
vrednote EU; poziva Komisijo in države 
članice, naj razvijejo in financirajo mrežo 
evropskih verskih strokovnjakov, ki bi 
lahko širili islam, skladen z vrednotami 
EU, in mu prisegali;

17. poziva države članice, naj 
izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za
imame v EU z akreditacijo teoloških 
izobraževalnih programov, ki vključujejo 
vrednote EU; poziva Komisijo in države 
članice, naj razvijejo in financirajo mrežo 
evropskih verskih strokovnjakov, ki bi 
lahko širili islam, skladen z vrednotami 
EU, in mu prisegali;

Or. fr

Predlog spremembe 811
Edward Czesak

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj 
izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za

17. poziva države članice, naj 
izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za
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duhovnike v EU z akreditacijo teoloških 
izobraževalnih programov, ki vključujejo 
vrednote EU; poziva Komisijo in države 
članice, naj razvijejo in financirajo mrežo 
evropskih verskih strokovnjakov, ki bi 
lahko širili islam, skladen z vrednotami 
EU, in mu prisegali;

imame v EU z akreditacijo teoloških 
izobraževalnih programov, ki vključujejo 
vrednote EU; poziva Komisijo in države 
članice, naj razvijejo in financirajo mrežo 
evropskih verskih strokovnjakov, ki bi 
lahko širili islam, skladen z vrednotami 
EU, in mu prisegali;

Or. en

Predlog spremembe 812
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj 
izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za 
duhovnike v EU z akreditacijo teoloških
izobraževalnih programov, ki vključujejo 
vrednote EU; poziva Komisijo in države 
članice, naj razvijejo in financirajo mrežo 
evropskih verskih strokovnjakov, ki bi 
lahko širili islam, skladen z vrednotami 
EU, in mu prisegali;

17. poziva države članice, naj
izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za 
duhovnike v EU z akreditacijo 
izobraževalnih programov, ki vključujejo
demokratične vrednote; poziva Komisijo 
in države članice, naj financirajo mrežo 
evropskih strokovnjakov, ki bi lahko širili 
islam in njegov prispevek k vrednotam EU 
ter bolje predstavljali njegovo dejansko 
stanje;

Or. fr

Predlog spremembe 813
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva Komisijo, naj spodbuja 
uvedbo izobraževalnih programov 
zgodovine religij v šolsko in univerzitetno 
izobraževanje;

Or. fr
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Predlog spremembe 814
Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. priporoča vzpostavitev javno 
dostopne podatkovne zbirke organizacij, 
ki jim je bil zaradi povezav s terorizmom 
odvzet status dobrodelne ustanove;

Or. en

Predlog spremembe 815
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. predlaga vzpostavitev evropskega 
inštituta in raziskovalnega središča za 
islam, kjer bi raziskovalci izvajali 
raziskave o podobnostih med 
muslimansko versko prakso in evropskimi 
vrednotami in ki bi lahko bil zanesljiv 
svetovalni odbor za institucije EU in 
države članice;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 816
Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. predlaga vzpostavitev evropskega črtano
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inštituta in raziskovalnega središča za 
islam, kjer bi raziskovalci izvajali 
raziskave o podobnostih med 
muslimansko versko prakso in evropskimi 
vrednotami in ki bi lahko bil zanesljiv 
svetovalni odbor za institucije EU in 
države članice;

Or. en

Predlog spremembe 817
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. predlaga vzpostavitev evropskega 
inštituta in raziskovalnega središča za 
islam, kjer bi raziskovalci izvajali 
raziskave o podobnostih med 
muslimansko versko prakso in evropskimi 
vrednotami in ki bi lahko bil zanesljiv 
svetovalni odbor za institucije EU in 
države članice;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 818
Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. predlaga vzpostavitev evropskega 
inštituta in raziskovalnega središča za 
islam, kjer bi raziskovalci izvajali 
raziskave o podobnostih med 
muslimansko versko prakso in evropskimi 
vrednotami in ki bi lahko bil zanesljiv 
svetovalni odbor za institucije EU in 

črtano
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države članice;

Or. nl

Predlog spremembe 819
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. predlaga vzpostavitev evropskega 
inštituta in raziskovalnega središča za 
islam, kjer bi raziskovalci izvajali 
raziskave o podobnostih med 
muslimansko versko prakso in evropskimi 
vrednotami in ki bi lahko bil zanesljiv 
svetovalni odbor za institucije EU in
države članice;

18. poziva države članice, naj 
spodbujajo in razvijajo univerzitetne učne 
načrte in akademske katedre za sodobne 
teološke študije;

Or. en

Predlog spremembe 820
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis 
(Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. predlaga vzpostavitev evropskega 
inštituta in raziskovalnega središča za 
islam, kjer bi raziskovalci izvajali 
raziskave o podobnostih med 
muslimansko versko prakso in evropskimi 
vrednotami in ki bi lahko bil zanesljiv 
svetovalni odbor za institucije EU in 
države članice;

18. predlaga vzpostavitev mreže 
verskih strokovnjakov iz držav članic, ki bi
bili zanesljiv svetovalni odbor za institucije 
EU in države članice o zadevah v zvezi z 
versko ideologijo in demokratičnimi 
vrednotami;

Or. en



PE627.743v01-00 60/174 AM\1162676SL.docx

SL

Predlog spremembe 821
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Lorenzo Cesa, 
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Milan Zver, Dubravka Šuica, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. predlaga vzpostavitev evropskega 
inštituta in raziskovalnega središča za 
islam, kjer bi raziskovalci izvajali 
raziskave o podobnostih med 
muslimansko versko prakso in evropskimi 
vrednotami in ki bi lahko bil zanesljiv 
svetovalni odbor za institucije EU in 
države članice;

18. predlaga vzpostavitev evropskega 
inštituta in raziskovalnega središča za 
islam, ki bo jasno spoštoval Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah in 
pravni okvir Unije ter ki bi lahko bil 
zanesljiv svetovalni odbor za institucije EU 
in države članice;

Or. en

Predlog spremembe 822
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Podnaslov 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ukrepanje zoper sovražni govor in 
ekstremistične skupine

Ukrepanje zoper sovražni govor in
islamske ekstremistične skupine

Or. fr

Predlog spremembe 823
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Podnaslov 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ukrepanje zoper sovražni govor in 
ekstremistične skupine

Ukrepanje zoper sovražni govor

Or. fr
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Predlog spremembe 824
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti terorizmu, v skladu s 
katero je napeljevanje k terorističnim 
dejanjem kaznivo dejanje, da bi 
pridigarjem sovraštva preprečili javno 
delovanje z uporabo vseh pravnih 
sredstev, vključno z zavrnitvijo vizumov 
ali izgonom z ozemlja EU, ter naj sprožijo 
sodne postopke proti takšnim pridigarjem;

19. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti terorizmu, v skladu s 
katero je napeljevanje k terorističnim 
dejanjem kaznivo dejanje;

Or. en

Predlog spremembe 825
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti terorizmu, v skladu s
katero je napeljevanje k terorističnim 
dejanjem kaznivo dejanje, da bi 
pridigarjem sovraštva preprečili javno 
delovanje z uporabo vseh pravnih sredstev, 
vključno z zavrnitvijo vizumov ali 
izgonom z ozemlja EU, ter naj sprožijo 
sodne postopke proti takšnim pridigarjem;

19. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti terorizmu ter okvirni 
sklep o rasizmu in ksenofobiji, v skladu s
katerima je napeljevanje k terorističnim 
dejanjem ali zločinom iz sovraštva kaznivo 
dejanje, da bi pridigarjem sovraštva 
preprečili javno delovanje z uporabo vseh 
pravnih sredstev, vključno z zavrnitvijo 
vizumov ali izgonom z ozemlja EU, ter naj 
sprožijo sodne postopke proti takšnim 
pridigarjem;

Or. en
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Predlog spremembe 826
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti terorizmu, v skladu s 
katero je napeljevanje k terorističnim 
dejanjem kaznivo dejanje, da bi 
pridigarjem sovraštva preprečili javno 
delovanje z uporabo vseh pravnih sredstev, 
vključno z zavrnitvijo vizumov ali 
izgonom z ozemlja EU, ter naj sprožijo 
sodne postopke proti takšnim pridigarjem;

19. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti terorizmu, v skladu s 
katero je napeljevanje k terorističnim 
dejanjem kaznivo dejanje, da bi 
pridigarjem sovraštva preprečili javno 
delovanje z uporabo vseh pravnih sredstev, 
vključno z zavrnitvijo vizumov ali 
izgonom z ozemlja EU, ter naj sprožijo 
sodne postopke proti takšnim pridigarjem
in vsem osebam, ki napeljujejo k 
spreobračanju v ekstremizem in 
terorizem;

Or. en

Predlog spremembe 827
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti terorizmu, v skladu s 
katero je napeljevanje k terorističnim 
dejanjem kaznivo dejanje, da bi 
pridigarjem sovraštva preprečili javno 
delovanje z uporabo vseh pravnih sredstev,
vključno z zavrnitvijo vizumov ali izgonom 
z ozemlja EU, ter naj sprožijo sodne 
postopke proti takšnim pridigarjem;

19. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti terorizmu, v skladu s 
katero je napeljevanje k terorističnim 
dejanjem kaznivo dejanje, da bi 
pridigarjem sovraštva preprečili javno 
delovanje z uporabo vseh pravnih sredstev, 
ter naj sprožijo sodne postopke proti 
takšnim pridigarjem;

Or. en

Predlog spremembe 828
Dominique Martin
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti terorizmu, v skladu s 
katero je napeljevanje k terorističnim 
dejanjem kaznivo dejanje, da bi 
pridigarjem sovraštva preprečili javno 
delovanje z uporabo vseh pravnih sredstev, 
vključno z zavrnitvijo vizumov ali 
izgonom z ozemlja EU, ter naj sprožijo 
sodne postopke proti takšnim pridigarjem;

19. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti terorizmu, v skladu s 
katero je napeljevanje k terorističnim 
dejanjem kaznivo dejanje, da bi islamskim
pridigarjem sovraštva preprečili javno 
delovanje z uporabo vseh pravnih sredstev, 
vključno z zavrnitvijo vizumov ali 
izgonom z ozemlja EU, ter naj sprožijo 
sodne postopke proti takšnim pridigarjem;

Or. fr

Predlog spremembe 829
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti terorizmu, v skladu s 
katero je napeljevanje k terorističnim 
dejanjem kaznivo dejanje, da bi 
pridigarjem sovraštva preprečili javno 
delovanje z uporabo vseh pravnih sredstev, 
vključno z zavrnitvijo vizumov ali izgonom 
z ozemlja EU, ter naj sprožijo sodne 
postopke proti takšnim pridigarjem;

19. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti terorizmu, v skladu s 
katero je napeljevanje k terorističnim 
dejanjem kaznivo dejanje, in naj storijo 
vse potrebno za boj proti sovražnemu 
govoru z uporabo vseh prilagojenih
pravnih sredstev ter naj sprožijo sodne 
postopke proti tistim, ki širijo takšen 
sovražni govor;

Or. fr

Predlog spremembe 830
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. v skladu s sklepi Sveta Evrope1a

poziva vse države članice, naj priznajo, da 
je Daiš izvedel genocid zlasti nad jazidi, 
krščanskimi manjšinami in nesunitskimi 
muslimanskimi manjšinami, ter hitro in 
učinkovito ukrepajo, da preprečijo in 
kaznujejo dejanja genocida, in sicer v 
skladu z njihovo obveznostjo na podlagi 
konvencije proti genocidu iz leta 1948 in 
splošno obveznostjo na podlagi 
mednarodnega prava glede ukrepanja 
zoper hudodelstva;

__________________

1a Poročilo Sveta Evrope z naslovom 
„Prosecuting and punishing the crimes 
against humanity or even possible 
genocide committed by Daesh“ (Pregon in 
kaznovanje hudodelstev zoper človečnost 
ali celo morebitnega genocida, ki ga je 
izvedel Daiš) z dne 22. septembra 2017.

Or. en

Predlog spremembe 831
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis 
(Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. vendar poudarja, da politike za boj 
proti terorizmu ne smejo povzročiti 
odtujenosti ali viktimizacije skupnosti, 
hkrati pa je treba pri njihovem izvajanju 
spoštovati tudi svobodo prepričanja in 
izražanja;

Or. en
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Predlog spremembe 832
Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Monica Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj brez 
odlašanja zaprejo tiste mošeje in verske 
objekte ter prepovejo tista združenja, ki ne 
upoštevajo vrednot EU ter napeljujejo k 
terorističnim dejanjem, sovraštvu, 
diskriminaciji ali nasilju;

20. poziva države članice, naj
oblikujejo pravni okvir za mošeje in 
verske objekte, ki bo predvidel predhoden 
in reden naknadni nadzor nad finančnimi 
sredstvi, da bi lahko ob ugotovljenih 
škodljivih tujih vplivih pregledali tovrstne 
organizacije; poziva države članice, naj
brez odlašanja zaprejo tiste mošeje in 
verske objekte ter prepovejo tista 
združenja, za katere se po nadaljnji 
preiskavi izkaže, da ne upoštevajo vrednot 
EU, ker napeljujejo k terorističnim 
dejanjem, sovraštvu, diskriminaciji ali 
nasilju;

Or. nl

Predlog spremembe 833
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj brez 
odlašanja zaprejo tiste mošeje in verske 
objekte ter prepovejo tista združenja, ki ne 
upoštevajo vrednot EU ter napeljujejo k 
terorističnim dejanjem, sovraštvu, 
diskriminaciji ali nasilju;

20. poziva države članice, naj 
prepovejo tista združenja, ki napeljujejo k 
terorističnim dejanjem, sovraštvu, 
diskriminaciji ali nasilju;

Or. en

Predlog spremembe 834
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj brez 
odlašanja zaprejo tiste mošeje in verske 
objekte ter prepovejo tista združenja, ki ne 
upoštevajo vrednot EU ter napeljujejo k 
terorističnim dejanjem, sovraštvu, 
diskriminaciji ali nasilju;

20. poziva države članice, naj brez 
odlašanja prepovejo združenja, ki ne 
upoštevajo demokratičnih vrednot ter 
napeljujejo k terorističnim dejanjem, 
sovraštvu, diskriminaciji ali nasilju;

Or. fr

Predlog spremembe 835
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj brez 
odlašanja zaprejo tiste mošeje in verske 
objekte ter prepovejo tista združenja, ki ne
upoštevajo vrednot EU ter napeljujejo k 
terorističnim dejanjem, sovraštvu, 
diskriminaciji ali nasilju;

20. poziva države članice, naj brez 
odlašanja zaprejo tiste mošeje in verske 
objekte ter prepovejo tista združenja, ki ne
spoštujejo demokracije, pravne države in 
človekovih pravic ter napeljujejo k 
terorističnim dejanjem, sovraštvu, 
diskriminaciji ali nasilju;

Or. en

Predlog spremembe 836
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Dimitris Papadakis (Demetris 
Papadakis), Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj brez 
odlašanja zaprejo tiste mošeje in verske 
objekte ter prepovejo tista združenja, ki ne

20. poziva države članice, naj zaprejo 
tiste verske objekte in prepovejo tista 
združenja, ki ne spoštujejo veljavnega 
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upoštevajo vrednot EU ter napeljujejo k 
terorističnim dejanjem, sovraštvu, 
diskriminaciji ali nasilju;

prava EU in nacionalnega prava v celoti
ter napeljujejo k terorističnim dejanjem, 
sovraštvu, diskriminaciji ali nasilju;2a

__________________

2a Izraz vrednote EU ni pravno opredeljen. 
Vendar je v pravni državi pravni ukrep, 
kot je zaprtje verskega objekta, lahko le 
posledica kršitve dejanskega PRAVA (ne 
pa kulturnega pojma, kot so 
VREDNOTE), na primer sovražnega 
govora ali spodbujanja k nasilju, in sicer 
da se preprečijo samovoljne odločitve.

Or. en

Predlog spremembe 837
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj brez 
odlašanja zaprejo tiste mošeje in verske 
objekte ter prepovejo tista združenja, ki ne 
upoštevajo vrednot EU ter napeljujejo k 
terorističnim dejanjem, sovraštvu, 
diskriminaciji ali nasilju;

20. poziva države članice, naj zaprejo 
tiste verske objekte in prepovejo tista 
združenja, ki niso popolnoma v skladu z 
zakoni EU in demokratičnimi vrednotami
ter napeljujejo k terorističnim dejanjem, 
sovraštvu, diskriminaciji ali nasilju;

Or. en

Predlog spremembe 838
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj brez 
odlašanja zaprejo tiste mošeje in verske 
objekte ter prepovejo tista združenja, ki ne 
upoštevajo vrednot EU ter napeljujejo k 

20. poziva države članice, naj brez 
odlašanja zaprejo tiste mošeje in verske 
objekte ter prepovejo tista združenja, ki ne 
upoštevajo liberalnih demokratičnih
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terorističnim dejanjem, sovraštvu, 
diskriminaciji ali nasilju;

vrednot ter napeljujejo k terorističnim 
dejanjem, sovraštvu, diskriminaciji ali 
nasilju;

Or. en

Predlog spremembe 839
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj preučijo, 
kako zagotoviti, da verski objekti, 
izobraževalne ustanove, dobrodelne 
organizacije, kulturna združenja in 
podobni subjekti predložijo podrobnosti 
glede izvora svojih sredstev in njihovega 
razdeljevanja znotraj in zunaj EU, ter 
kako bi lahko podatke o teh subjektih, če 
obstaja utemeljen sum povezave s 
terorističnimi skupinami, zbirali v 
centralizirani podatkovni zbirki, 
vzpostavljeni z vsemi ustreznimi jamstvi;

21. poziva države članice, naj preučijo, 
kako zagotoviti, da verski objekti, verske
izobraževalne ustanove, kulturna združenja 
in podobni subjekti predložijo podrobnosti 
glede izvora svojih sredstev in njihovega 
razdeljevanja;

Or. fr

Predlog spremembe 840
Monika Hohlmeier, 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 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj preučijo, 
kako zagotoviti, da verski objekti, 
izobraževalne ustanove, dobrodelne 
organizacije, kulturna združenja in podobni 
subjekti predložijo podrobnosti glede 
izvora svojih sredstev in njihovega 

21. poziva države članice, naj preučijo, 
kako zagotoviti, da verski objekti, 
izobraževalne ustanove, dobrodelne 
organizacije, kulturna združenja in podobni 
subjekti predložijo podrobnosti glede 
izvora svojih sredstev in njihovega 
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razdeljevanja znotraj in zunaj EU, ter kako 
bi lahko podatke o teh subjektih, če obstaja 
utemeljen sum povezave s terorističnimi 
skupinami, zbirali v centralizirani 
podatkovni zbirki, vzpostavljeni z vsemi 
ustreznimi jamstvi;

razdeljevanja znotraj in zunaj EU, ter kako 
bi lahko podatke o teh subjektih, če obstaja 
utemeljen sum povezave s terorističnimi 
skupinami, zbirali v centralizirani 
podatkovni zbirki, vzpostavljeni z vsemi 
ustreznimi jamstvi; poziva države članice, 
naj prepovejo financiranje iz tretjih držav, 
ki nasprotujejo temeljnim vrednotam EU, 
in sicer demokraciji, pluralizmu, strpnosti 
ter enakosti moških in žensk;

Or. en

Predlog spremembe 841
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj preučijo, 
kako zagotoviti, da verski objekti, 
izobraževalne ustanove, dobrodelne 
organizacije, kulturna združenja in podobni 
subjekti predložijo podrobnosti glede 
izvora svojih sredstev in njihovega 
razdeljevanja znotraj in zunaj EU, ter 
kako bi lahko podatke o teh subjektih, če 
obstaja utemeljen sum povezave s 
terorističnimi skupinami, zbirali v 
centralizirani podatkovni zbirki, 
vzpostavljeni z vsemi ustreznimi jamstvi;

21. poziva države članice, naj preučijo, 
kako zagotoviti, da lahko verski objekti, 
izobraževalne ustanove, dobrodelne 
organizacije, kulturna združenja in podobni 
subjekti postanejo partnerji v 
prizadevanjih civilne družbe za boj proti 
sovražnemu govoru, zlasti s sprejetjem 
jasne zaveze proti vsakršnim tako 
imenovanim zakonom proti nevladnim 
organizacijam, ki se v nekaterih državah 
uporabljajo za zatiranje civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 842
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 21
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj preučijo, 
kako zagotoviti, da verski objekti, 
izobraževalne ustanove, dobrodelne 
organizacije, kulturna združenja in podobni 
subjekti predložijo podrobnosti glede 
izvora svojih sredstev in njihovega 
razdeljevanja znotraj in zunaj EU, ter kako 
bi lahko podatke o teh subjektih, če 
obstaja utemeljen sum povezave s 
terorističnimi skupinami, zbirali v 
centralizirani podatkovni zbirki, 
vzpostavljeni z vsemi ustreznimi jamstvi;

21. poziva države članice, naj začnejo 
takoj izvajati peto direktivo o 
preprečevanju pranja denarja in 
financiranja terorizma ter preučijo, kako 
zagotoviti, da verski objekti, izobraževalne 
ustanove, dobrodelne organizacije, 
kulturna združenja in fundacije ter
podobni subjekti predložijo podrobnosti 
glede izvora svojih sredstev in njihovega 
razdeljevanja znotraj in zunaj EU, če 
obstaja utemeljen sum povezave s 
terorističnimi skupinami, da se lahko 
sprejmejo učinkoviti ukrepi ob hkratnem 
varovanju vseh ustreznih jamstev;

Or. en

Predlog spremembe 843
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj preučijo, 
kako zagotoviti, da verski objekti, 
izobraževalne ustanove, dobrodelne 
organizacije, kulturna združenja in podobni 
subjekti predložijo podrobnosti glede 
izvora svojih sredstev in njihovega 
razdeljevanja znotraj in zunaj EU, ter kako 
bi lahko podatke o teh subjektih, če obstaja 
utemeljen sum povezave s terorističnimi 
skupinami, zbirali v centralizirani 
podatkovni zbirki, vzpostavljeni z vsemi 
ustreznimi jamstvi;

21. poziva države članice, naj preučijo, 
kako zagotoviti, da verski objekti, 
izobraževalne ustanove, dobrodelne 
organizacije, kulturna združenja in podobni 
subjekti predložijo podrobnosti glede 
izvora svojih sredstev in njihovega 
razdeljevanja znotraj in zunaj EU, ter kako 
bi se lahko podatki o teh subjektih, če 
obstaja utemeljen sum povezave s 
terorističnimi skupinami, v skladu s pravili 
o varstvu podatkov izmenjevali s 
pristojnimi organi EU in držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 844
Helga Stevens
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Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj preučijo, 
kako zagotoviti, da verski objekti, 
izobraževalne ustanove, dobrodelne 
organizacije, kulturna združenja in podobni 
subjekti predložijo podrobnosti glede 
izvora svojih sredstev in njihovega 
razdeljevanja znotraj in zunaj EU, ter kako 
bi lahko podatke o teh subjektih, če obstaja 
utemeljen sum povezave s terorističnimi 
skupinami, zbirali v centralizirani 
podatkovni zbirki, vzpostavljeni z vsemi 
ustreznimi jamstvi;

21. poziva države članice, naj preučijo, 
kako zagotoviti, da verski objekti, 
izobraževalne ustanove, dobrodelne 
organizacije, kulturna združenja in podobni 
subjekti predložijo podrobnosti glede 
izvora svojih sredstev in njihovega 
razdeljevanja znotraj in zunaj EU, tako da 
bi podatke o teh subjektih, če obstaja 
utemeljen sum povezave s terorističnimi 
skupinami, lahko analizirali pristojni 
organi;

Or. nl

Predlog spremembe 845
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj preučijo, 
kako zagotoviti, da verski objekti, 
izobraževalne ustanove, dobrodelne 
organizacije, kulturna združenja in podobni 
subjekti predložijo podrobnosti glede 
izvora svojih sredstev in njihovega 
razdeljevanja znotraj in zunaj EU, ter kako 
bi lahko podatke o teh subjektih, če obstaja 
utemeljen sum povezave s terorističnimi 
skupinami, zbirali v centralizirani 
podatkovni zbirki, vzpostavljeni z vsemi 
ustreznimi jamstvi;

21. poziva države članice, naj preučijo, 
kako zagotoviti, da verski objekti,
koranske izobraževalne ustanove, 
dobrodelne organizacije, kulturna 
združenja in podobni subjekti predložijo 
podrobnosti glede izvora svojih sredstev in 
njihovega razdeljevanja znotraj in zunaj 
EU, ter kako bi lahko podatke o teh 
subjektih, če obstaja utemeljen sum 
povezave s terorističnimi skupinami, 
zbirali v centralizirani podatkovni zbirki, 
vzpostavljeni z vsemi ustreznimi jamstvi;

Or. fr
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Predlog spremembe 846
Ivo Belet, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj preučijo, 
kako zagotoviti, da verski objekti, 
izobraževalne ustanove, dobrodelne 
organizacije, kulturna združenja in podobni 
subjekti predložijo podrobnosti glede 
izvora svojih sredstev in njihovega 
razdeljevanja znotraj in zunaj EU, ter kako 
bi lahko podatke o teh subjektih, če obstaja 
utemeljen sum povezave s terorističnimi 
skupinami, zbirali v centralizirani
podatkovni zbirki, vzpostavljeni z vsemi 
ustreznimi jamstvi;

21. poziva države članice, naj preučijo, 
kako zagotoviti, da verski objekti, 
izobraževalne ustanove, dobrodelne 
organizacije, kulturna združenja in podobni 
subjekti predložijo podrobnosti glede 
izvora svojih sredstev in njihovega 
razdeljevanja znotraj in zunaj EU, ter kako 
bi se lahko podatki o teh subjektih, če 
obstaja utemeljen sum povezave s 
terorističnimi skupinami, zbirali in 
analizirali v podatkovni zbirki Europola z 
vsemi ustreznimi jamstvi;

Or. en

Predlog spremembe 847
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj preučijo, 
kako zagotoviti, da verski objekti, 
izobraževalne ustanove, dobrodelne 
organizacije, kulturna združenja in podobni 
subjekti predložijo podrobnosti glede 
izvora svojih sredstev in njihovega 
razdeljevanja znotraj in zunaj EU, ter kako 
bi lahko podatke o teh subjektih, če obstaja 
utemeljen sum povezave s terorističnimi 
skupinami, zbirali v centralizirani 
podatkovni zbirki, vzpostavljeni z vsemi 
ustreznimi jamstvi;

21. poziva države članice, naj preučijo, 
kako zagotoviti, da verski objekti, 
izobraževalne ustanove, dobrodelne 
organizacije, kulturna združenja in podobni 
subjekti predložijo podrobnosti glede 
izvora svojih sredstev in njihovega 
razdeljevanja znotraj in zunaj EU, ter kako 
bi se lahko podatki o teh subjektih, če 
obstaja utemeljen sum povezave s 
terorističnimi skupinami, zbirali v 
centralizirani podatkovni zbirki v skladu z 
okvirom EU za krepitev pravne države;

Or. en
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Predlog spremembe 848
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso 
versko literaturo, ki napeljuje k nasilnim in 
terorističnim dejanjem; poziva, naj se 
takšna literatura umakne s spletnih 
platform in trgovin v okviru prijav enote za 
prijavljanje sumljivih internetnih vsebin;

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso 
versko literaturo, ki napeljuje k nasilnim in 
terorističnim dejanjem, zlasti vsebine, ki 
jih pripravijo ali širijo skupine ali 
posamezniki, zoper katere sta Evropska 
unija ali Organizacija Združenih narodov 
sprejeli omejevalne ukrepe; poziva, naj se 
takšna literatura umakne s spletnih 
platform in trgovin v okviru prijav enote za 
prijavljanje sumljivih internetnih vsebin;

Or. en

Predlog spremembe 849
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso
versko literaturo, ki napeljuje k nasilnim in 
terorističnim dejanjem; poziva, naj se 
takšna literatura umakne s spletnih 
platform in trgovin v okviru prijav enote za 
prijavljanje sumljivih internetnih vsebin;

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso 
literaturo, ki napeljuje k nasilnim in 
terorističnim dejanjem, vključno z vsemi 
vsebinami, ki so jih pripravili posamezniki 
ali skupine, zoper katere sta Evropska 
unija ali Organizacija Združenih narodov 
sprejeli omejevalne ukrepe, ali v katerih 
se izraža podpora tem posameznikom ali 
skupinam; poziva, naj se takšna literatura
ali vsebine umaknejo s spletnih platform 
in trgovin v okviru prijav enote za 
prijavljanje sumljivih internetnih vsebin;

Or. en
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Predlog spremembe 850
Monica Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso 
versko literaturo, ki napeljuje k nasilnim in 
terorističnim dejanjem; poziva, naj se 
takšna literatura umakne s spletnih 
platform in trgovin v okviru prijav enote za 
prijavljanje sumljivih internetnih vsebin;

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso 
versko literaturo, ki napeljuje k nasilnim in 
terorističnim dejanjem, vključno z 
vsebinami, ki jih pripravijo ali širijo 
posamezniki ali skupine, zoper katere sta 
Evropska unija ali Organizacija 
Združenih narodov sprejeli omejevalne 
ukrepe; poziva, naj se takšna literatura in 
vsebine umaknejo s spletnih platform in 
trgovin v okviru prijav enote za prijavljanje 
sumljivih internetnih vsebin;

Or. en

Predlog spremembe 851
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso 
versko literaturo, ki napeljuje k nasilnim in 
terorističnim dejanjem; poziva, naj se 
takšna literatura umakne s spletnih 
platform in trgovin v okviru prijav enote za 
prijavljanje sumljivih internetnih vsebin;

22. države članice poziva, naj takoj 
sprejmejo pravne ukrepe ter na svojem 
ozemlju prepovejo in umaknejo vso versko 
literaturo, ki napeljuje k nasilnemu 
ekstremizmu in terorističnim dejanjem; 
poziva, naj se takšna literatura in 
propaganda umakneta s spletnih platform 
in trgovin v okviru prijav enote za 
prijavljanje sumljivih internetnih vsebin, ki 
bi jo bilo treba okrepiti v smislu človeških 
virov in zmogljivosti;

Or. en
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Predlog spremembe 852
Edward Czesak

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso 
versko literaturo, ki napeljuje k nasilnim in 
terorističnim dejanjem; poziva, naj se 
takšna literatura umakne s spletnih 
platform in trgovin v okviru prijav enote za 
prijavljanje sumljivih internetnih vsebin;

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso 
versko literaturo, ki napeljuje k nasilnim in 
terorističnim dejanjem; poziva, naj se 
takšna literatura umakne s spletnih 
platform in trgovin v okviru prijav enote za 
prijavljanje sumljivih internetnih vsebin;
poziva k čim večjim prizadevanjem za 
sledenje virom takšne literature in/ali 
njihovi identifikaciji;

Or. en

Predlog spremembe 853
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso
versko literaturo, ki napeljuje k nasilnim in 
terorističnim dejanjem; poziva, naj se
takšna literatura umakne s spletnih 
platform in trgovin v okviru prijav enote za 
prijavljanje sumljivih internetnih vsebin;

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso 
literaturo, ki napeljuje k nasilnim in 
terorističnim dejanjem, ter hkrati strogo 
zagotavljajo svobodo izražanja, vključno z 
umetniško svobodo; poziva, naj se
zagotovi, da je takšno literaturo na 
podlagi sodne odločbe mogoče umakniti s
spletnih platform in trgovin;

Or. en

Predlog spremembe 854
Eva Joly
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Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso 
versko literaturo, ki napeljuje k nasilnim 
in terorističnim dejanjem; poziva, naj se 
takšna literatura umakne s spletnih 
platform in trgovin v okviru prijav enote 
za prijavljanje sumljivih internetnih 
vsebin;

22. poziva države članice, naj 
umaknejo vse vsebine, ki so na spletu ali 
kako drugače na voljo javnosti in v 
katerih se zagovarja izvajanje 
terorističnih kaznivih dejanj, kar povzroča 
nevarnost, da bi se lahko storilo eno ali 
več takih dejanj, ter naj obenem 
spoštujejo temeljne pravice, vključno s 
svobodo izražanja in svobodo 
veroizpovedi;

Or. en

Predlog spremembe 855
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso
versko literaturo, ki napeljuje k nasilnim in 
terorističnim dejanjem; poziva, naj se 
takšna literatura umakne s spletnih 
platform in trgovin v okviru prijav enote za 
prijavljanje sumljivih internetnih vsebin;

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso 
literaturo, ki napeljuje k nasilnim in 
terorističnim dejanjem; zahteva možnost 
umika takšne literature s spletnih platform 
in trgovin po odločbi sodišča;

Or. fr

Predlog spremembe 856
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso
versko literaturo, ki napeljuje k nasilnim in
terorističnim dejanjem; poziva, naj se 
takšna literatura umakne s spletnih 
platform in trgovin v okviru prijav enote za 
prijavljanje sumljivih internetnih vsebin;

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso 
literaturo, ki napeljuje k terorističnim 
dejanjem; poziva, naj se takšna literatura in 
propaganda umakneta s spletnih platform 
in trgovin v okviru prijav enote za 
prijavljanje sumljivih internetnih vsebin, ki 
bi jo bilo treba okrepiti v smislu virov;

Or. en

Predlog spremembe 857
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso 
versko literaturo, ki napeljuje k nasilnim in 
terorističnim dejanjem; poziva, naj se 
takšna literatura umakne s spletnih 
platform in trgovin v okviru prijav enote za 
prijavljanje sumljivih internetnih vsebin;

22. države članice poziva, naj s svojega 
ozemlja v čim večji možni meri umaknejo 
vso versko literaturo, ki napeljuje k 
nasilnim in terorističnim dejanjem; poziva, 
naj se takšna literatura umakne s spletnih 
platform in trgovin v okviru prijav enote za 
prijavljanje sumljivih internetnih vsebin;

Or. nl

Predlog spremembe 858
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso
versko literaturo, ki napeljuje k nasilnim in 
terorističnim dejanjem; poziva, naj se 

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso 
literaturo, ki izrecno napeljuje k storitvi 
nasilnih in terorističnih dejanj; poziva, 
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takšna literatura umakne s spletnih 
platform in trgovin v okviru prijav enote za 
prijavljanje sumljivih internetnih vsebin;

naj se takšna literatura umakne s spletnih 
platform in trgovin v okviru prijav enote za 
prijavljanje sumljivih internetnih vsebin;

Or. en

Predlog spremembe 859
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. države članice poziva, naj na 
svojem ozemlju prepovejo in umaknejo vso 
versko literaturo, ki napeljuje k nasilnim in
terorističnim dejanjem; poziva, naj se 
takšna literatura umakne s spletnih 
platform in trgovin v okviru prijav enote za 
prijavljanje sumljivih internetnih vsebin;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Predlog spremembe 860
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva države članice, naj v skladu 
z direktivo o avdiovizualnih medijskih 
storitvah ukrepajo proti satelitskim 
televizijskim postajam, ki širijo sovražni 
govor; zahteva, naj Komisija pripravi 
analizo možnih zakonodajnih sprememb 
direktive, da bi učinkoviteje blokirali 
takšne postaje, ki oddajajo iz tretjih držav;

23. poziva Evropsko unijo, naj v 
skladu z direktivo o avdiovizualnih 
medijskih storitvah pod sodnim nadzorom 
sprejme ukrepe, ki omogočajo boj proti 
sovražnemu govoru, ki ga lahko širijo 
televizijske postaje z oddajanjem prek 
satelita iz tretjih držav;

Or. fr
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Predlog spremembe 861
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva države članice, naj v skladu 
z direktivo o avdiovizualnih medijskih 
storitvah ukrepajo proti satelitskim 
televizijskim postajam, ki širijo sovražni 
govor; zahteva, naj Komisija pripravi 
analizo možnih zakonodajnih sprememb 
direktive, da bi učinkoviteje blokirali 
takšne postaje, ki oddajajo iz tretjih držav;

23. poziva države članice, naj v skladu 
z direktivo o avdiovizualnih medijskih 
storitvah ukrepajo proti satelitskim 
televizijskim postajam, ki širijo nasilje in
sovražni govor ter spodbujajo k terorizmu; 
zahteva, naj Komisija pripravi analizo 
možnih zakonodajnih sprememb direktive, 
da bi učinkoviteje blokirali takšne postaje, 
ki oddajajo iz tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 862
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva države članice, naj v skladu 
z direktivo o avdiovizualnih medijskih 
storitvah ukrepajo proti satelitskim 
televizijskim postajam, ki širijo sovražni 
govor; zahteva, naj Komisija pripravi 
analizo možnih zakonodajnih sprememb 
direktive, da bi učinkoviteje blokirali 
takšne postaje, ki oddajajo iz tretjih držav;

23. poziva države članice, naj v skladu 
z direktivo o avdiovizualnih medijskih 
storitvah ukrepajo proti satelitskim 
televizijskim postajam, ki širijo sovražni 
govor; v ta namen poziva države članice, 
naj začnejo v celoti in čim prej izvajati 
Direktivo ter zagotovijo, da se v vsej EU 
izvaja njen člen 6 o preprečevanju 
spodbujanja nasilja in nestrpnosti;

Or. en

Predlog spremembe 863
Geoffrey Van Orden
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Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. priznava uspešnost programov, kot 
je program Prevent (Prepreči), za zaščito 
in podpiranje ranljivih posameznikov, da 
se jim prepreči, da postanejo teroristi ali 
začnejo podpirati terorizem, in, ker se 
najboljši rezultati pogosto dosežejo v 
partnerstvu z lokalnimi skupnostmi, zlasti 
šolami, izpodbijanje temeljnih sporočil 
Daiša in drugih terorističnih skupin z 
verodostojno protipropagando;

Or. en

Predlog spremembe 864
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da morajo države članice 
s preverjanjem učnih načrtov, rednimi 
inšpekcijskimi pregledi in sankcijami za 
neupoštevanje obveznosti zagotoviti, da 
vse izobraževalne ustanove izvajajo 
izobraževanje v skladu z Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah;

24. poudarja, da morajo države članice 
s preverjanjem učnih načrtov, rednimi 
inšpekcijskimi pregledi in sankcijami za 
neupoštevanje obveznosti zagotoviti, da 
vse izobraževalne ustanove izvajajo 
izobraževanje v skladu z ustavnim pravom 
posamezne države članice, in sicer 
izobraževanje, ki ne spodbuja islamskega 
terorizma;

Or. fr

Predlog spremembe 865
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 24
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da morajo države članice
s preverjanjem učnih načrtov, rednimi 
inšpekcijskimi pregledi in sankcijami za 
neupoštevanje obveznosti zagotoviti, da 
vse izobraževalne ustanove izvajajo 
izobraževanje v skladu z Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah;

24. poudarja, da morajo države članice 
zagotoviti, da vse izobraževalne ustanove 
izvajajo izobraževanje v skladu z Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah;

Or. fr

Predlog spremembe 866
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Artis Pabriks
Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da morajo države članice 
s preverjanjem učnih načrtov, rednimi 
inšpekcijskimi pregledi in sankcijami za 
neupoštevanje obveznosti zagotoviti, da 
vse izobraževalne ustanove izvajajo 
izobraževanje v skladu z Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah;

24. poudarja, da morajo države članice 
s preverjanjem učnih načrtov, rednimi 
inšpekcijskimi pregledi in sankcijami za 
neupoštevanje obveznosti zagotoviti, da 
vse izobraževalne ustanove izvajajo 
izobraževanje v skladu z Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah in da 
verski fanatiki nimajo dostopa do šol;

Or. en

Predlog spremembe 867
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da morajo države članice
s preverjanjem učnih načrtov, rednimi 
inšpekcijskimi pregledi in sankcijami za 
neupoštevanje obveznosti zagotoviti, da 

24. poudarja, da morajo države članice 
zagotoviti, da vse izobraževalne ustanove 
izvajajo izobraževanje v skladu z Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah;
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vse izobraževalne ustanove izvajajo 
izobraževanje v skladu z Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 868
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 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poudarja pomen poučevanja o 
nediskriminaciji ter pomen verske 
strpnosti in spodbujanja socialne 
vključenosti za vse otroke v skladu z 
Listino EU o temeljnih pravicah in 
Konvencijo OZN o otrokovih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 869
Anna Maria Corazza Bildt, Brando Benifei, Barbara Matera, Merja Kyllönen, Hilde 
Vautmans, Jana Žitňanská, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-
Vrionidi)

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice, naj uvedejo 
zavezujoče postopke, s katerimi se bodo 
šole lahko spopadale z izzivom 
radikaliziranih učencev, ter učiteljem 
ponudijo usposabljanje na tem področju; 
poudarja, da je treba v proces obravnavanja 
radikalizacije vključiti organe kazenskega 
pregona in pravosodne organe;

25. poziva države članice, naj preučijo 
možnost uvedbe zavezujočih postopkov, s 
katerimi se bodo šole lahko spopadale z 
izzivom radikaliziranih učencev, ter
zagotavljajo programe preprečevanja 
radikalizacije in deradikalizacije ter
usposabljanje za učitelje na tem področju, 
da ukrepajo v zgodnji fazi; poudarja, da je 
treba v proces obravnavanja najresnejših 
primerov radikalizacije vključiti organe 
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kazenskega pregona in pravosodne organe
ter vzpostaviti okrepljeno sodelovanje med 
njimi in šolami, lokalnimi organi in 
verskimi skupnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 870
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice, naj uvedejo
zavezujoče postopke, s katerimi se bodo 
šole lahko spopadale z izzivom
radikaliziranih učencev, ter učiteljem 
ponudijo usposabljanje na tem področju; 
poudarja, da je treba v proces obravnavanja 
radikalizacije vključiti organe kazenskega 
pregona in pravosodne organe;

25. poziva države članice, naj uvedejo
smernice, s katerimi se bodo šole lahko 
spopadale z izzivom nasilnih učencev, ter 
učiteljem ponudijo usposabljanje na tem 
področju; poudarja, da je treba v proces 
obravnavanja radikalizacije vključiti 
organe za varstvo mladoletnih oseb in 
socialne službe, po potrebi v sodelovanju z
organi kazenskega pregona in
pravosodnimi organi;

Or. en

Predlog spremembe 871
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice, naj uvedejo 
zavezujoče postopke, s katerimi se bodo 
šole lahko spopadale z izzivom 
radikaliziranih učencev, ter učiteljem 
ponudijo usposabljanje na tem področju; 
poudarja, da je treba v proces 
obravnavanja radikalizacije vključiti 
organe kazenskega pregona in

25. poziva države članice, naj
vzpostavijo politike za preprečevanje 
nasilne radikalizacije, specifične (ranljive 
skupine) in nespecifične (na splošno), in v 
ta proces vključijo izobraževalno 
skupnost;
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pravosodne organe;

Or. en

Predlog spremembe 872
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice, naj uvedejo
zavezujoče postopke, s katerimi se bodo 
šole lahko spopadale z izzivom 
radikaliziranih učencev, ter učiteljem 
ponudijo usposabljanje na tem področju;
poudarja, da je treba v proces 
obravnavanja radikalizacije vključiti 
organe kazenskega pregona in 
pravosodne organe;

25. poziva države članice, naj uvedejo 
postopke, s katerimi bodo šole z 
radikaliziranimi učenci lahko to na 
preprost in enoten način sporočale 
organom z namenom spremljanja, ter 
učiteljem ponudijo usposabljanje na tem 
področju;

Or. nl

Predlog spremembe 873
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice, naj uvedejo 
zavezujoče postopke, s katerimi se bodo 
šole lahko spopadale z izzivom 
radikaliziranih učencev, ter učiteljem 
ponudijo usposabljanje na tem področju; 
poudarja, da je treba v proces obravnavanja 
radikalizacije vključiti organe kazenskega 
pregona in pravosodne organe;

25. poziva države članice, naj uvedejo 
zavezujoče postopke, s katerimi se bodo 
šole lahko spopadale z izzivom 
radikaliziranih učencev; poudarja, da je 
treba v proces obravnavanja radikalizacije 
vključiti organe kazenskega pregona in 
pravosodne organe;

Or. fr
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Predlog spremembe 874
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice, naj uvedejo
zavezujoče postopke, s katerimi se bodo 
šole lahko spopadale z izzivom 
radikaliziranih učencev, ter učiteljem 
ponudijo usposabljanje na tem področju; 
poudarja, da je treba v proces obravnavanja 
radikalizacije vključiti organe kazenskega 
pregona in pravosodne organe;

25. poziva države članice, naj uvedejo 
postopke, s katerimi se bodo šole lahko 
spopadale z radikalizacijo učencev, ter 
učiteljem ponudijo usposabljanje na tem 
področju; poudarja, da je treba v procesu
obravnavanja radikalizacije izboljšati 
sodelovanje z ustreznimi enotami organov
kazenskega pregona;

Or. en

Predlog spremembe 875
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice, naj uvedejo
zavezujoče postopke, s katerimi se bodo
šole lahko spopadale z izzivom 
radikaliziranih učencev, ter učiteljem 
ponudijo usposabljanje na tem področju;
poudarja, da je treba v proces 
obravnavanja radikalizacije vključiti 
organe kazenskega pregona in 
pravosodne organe;

25. poziva države članice, naj uvedejo
smernice na podlagi vrednot demokracije, 
pravne države in človekovih pravic za
šole, ki predstavljajo najboljšo zaščito v 
boju proti radikalizaciji učencev, ter 
učiteljem ponudijo prilagojeno
usposabljanje na tem področju;

Or. fr

Predlog spremembe 876
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Odstavek 25
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice, naj uvedejo 
zavezujoče postopke, s katerimi se bodo 
šole lahko spopadale z izzivom 
radikaliziranih učencev, ter učiteljem 
ponudijo usposabljanje na tem področju; 
poudarja, da je treba v proces obravnavanja 
radikalizacije vključiti organe kazenskega 
pregona in pravosodne organe;

25. poziva države članice, naj uvedejo 
zavezujoče postopke, s katerimi se bodo 
šole lahko spopadale z izzivom 
radikaliziranih učencev, ter učiteljem 
ponudijo usposabljanje na tem področju; 
poudarja, da je treba v proces obravnavanja 
radikalizacije vključiti pristojne organe;

Or. en

Predlog spremembe 877
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. priznava ključni pomen domačih 
vplivov in izobraževalnega sektorja ter 
poziva k večjim prizadevanjem za boj proti 
spodbujanju ekstremizma v univerzitetnih 
naseljih, skupnostih ter družbenih 
medijih; poziva k večjim prizadevanjem za 
vključevanje oseb s priseljenskim ozadjem 
v večinsko družbo, in sicer z dejavnim 
spodbujanjem učenja in uporabe jezika 
države gostiteljice ter odvračanjem od 
porok z nevestami iz izvorne države in 
preselitve razširjenih družin iz nje;

Or. en

Predlog spremembe 878
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva države članice, naj 
namenijo ustrezna finančna sredstva za 
vključevanje medijske in informacijske 
pismenosti v nacionalne izobraževalne 
sisteme ter splošneje, da bi mlade 
državljane opermile z orodji za odgovorno 
uporabo interneta in preprečevanje 
morebitnih tveganj radikalizacije;

Or. en

Predlog spremembe 879
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. meni, da mora izobraževanje 
postati dobro razvito orodje v boju proti 
vsem procesom v zvezi z ekstremističnim 
nasiljem in nasilno radikalizacijo, in sicer 
ne kot institucionalno sporočilo, temveč 
kot proces za odkrivanje, raziskovanje, 
proučevanje in primerjavo zgodovine, 
civilizacij, kultur, ideologij in ver;

Or. en

Predlog spremembe 880
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Komisijo in države članice, 
naj pri obravnavanju radikalizacije 
upoštevajo vidik spolov, kar vključuje 
pasivno vlogo deklic in žensk v 
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radikalizaciji ter njihovo vlogo dejavnega 
radikalnega subjekta ali aktivnega 
dejavnika deradikalizacije;

Or. en

Predlog spremembe 881
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. poudarja, da je treba opraviti 
specifične raziskave o vlogi žensk v ciljnih 
regijah, državah in skupnostih, da bi se 
razumela njihova vloga in da bi se 
opredelila področja, na katerih bi lahko 
ženske organizacije bolj prispevale k 
zmanjšanju radikalizacije;

Or. en

Predlog spremembe 882
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo protidiskriminacijske 
kampanje in oblikujejo posebne politike, 
namenjene boju proti diskriminaciji pri 
dostopu do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, zaposlitve in stanovanjskega trga;

Or. en
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Predlog spremembe 883
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 25 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25c. meni, da bi lahko bila srečanja v 
šolah z žrtvami nasilne radikalizacije in 
osebami, ki so bile od nje odvrnjene, 
učinkovito orodje za preprečevanje 
radikalizacije;

Or. en

Predlog spremembe 884
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj 
predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri, 
ter uvede jasne obveznosti glede poročanja 
o pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; opozarja, da je 
Komisija v svojem sporočilu z dne 1. 
marca 2018 predlagala vrsto 
nezavezujočih ukrepov za učinkovitejši 
boj proti nezakonitim vsebinam na spletu 
in podjetjem dala trimesečni rok za dokaz 
učinkovitosti njihovih ukrepov; ponovno
poziva Komisijo, naj takoj predstavi 
zakonodajni predlog, ki bo vseboval 
kazensko odgovornost digitalnih družb in
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri, 
ter uvede jasne obveznosti glede poročanja 
o pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti; opozarja 
sozakonodajalca, naj hitro začneta delati 
na tem predlogu po njegovi objavi; poziva 
države članice, naj uvedejo nacionalne 
ukrepe v primeru evropskega 
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neposredovanja ali zamud pri pripravi te 
zakonodaje;

Or. fr

Predlog spremembe 885
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj 
predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri, 
ter uvede jasne obveznosti glede poročanja 
o pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in trajno odstranjevanje 
terorističnih vsebin ter poiskati rešitve, ki 
preprečujejo prenos ali predvajanje 
terorističnih vsebin, zlasti ponovni prenos 
že prepoznanih in/ali odstranjenih vsebin; 
poziva Komisijo, naj predstavi zakonodajni 
predlog, ki bo družbam nalagal obveznost 
popolne odstranitve terorističnih vsebin v 
eni uri od prenosa, ter uvede jasne in 
pregledne obveznosti glede poročanja o 
pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, opisa vsebine, ki so bile 
odstranjene, in razlogih za odstranitev, 
števila ogledov vsebin pred njeno 
odstranitvijo, tega, koliko časa je bila 
vsebina na spletu pred odstranitvijo ter 
tega, ali je bil račun, povezan z žaljivo 
vsebino, izbrisan in kdaj, pa tudi sankcije 
za neupoštevanje obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 886
Monica Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj 

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro, trajno in popolno 
odstranjevanje terorističnih vsebin ter 
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predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri, 
ter uvede jasne obveznosti glede poročanja 
o pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

popolno in trajno preprečitev prenosa ali 
predvajanja terorističnih vsebin, vključno 
z navodili za dostop do temnega spleta, ki 
ga teroristične skupine pogosto 
uporabljajo za nesledljivo propagando, 
financiranje, privabljanje in druge s tem 
povezane dejavnosti; poziva Komisijo, naj 
predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri od 
prenosa, ter uvede jasne obveznosti glede 
poročanja o pojavu terorističnih vsebin in 
hitrosti odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 887
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba doseči
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj
predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri, 
ter uvede jasne obveznosti glede poročanja 
o pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

26. poudarja, da je treba doseči hitro in 
popolno odstranjevanje spletnih vsebin, ki 
gostujejo na ozemlju države članice in 
pomenijo javno ščuvanje k storitvi 
terorističnega kaznivega dejanja, kot je 
določeno v členu 5 Direktive 2017/541; 
poziva Komisijo, naj opravi oceno učinka, 
v kateri prouči možnost uvedbe obveznosti 
glede poročanja o pojavu takih
terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi možne sankcije za 
neupoštevanje obveznosti; poudarja, da je 
za oceno, ali imajo državni organi 
ustrezno vlogo pri preiskovanju in 
pregonu kaznivih dejanj v primeru poročil 
o nezakonitih vsebinah, potrebno ustrezno 
poročanje o preglednosti;

Or. en
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Predlog spremembe 888
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba doseči
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj 
predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri, 
ter uvede jasne obveznosti glede 
poročanja o pojavu terorističnih vsebin in 
hitrosti odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

26. poudarja, da je treba doseči hitro in 
popolno odstranjevanje terorističnih vsebin
na podlagi ustreznega pravnega postopka;

Or. en

Predlog spremembe 889
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj 
predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri, 
ter uvede jasne obveznosti glede poročanja 
o pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin ter preprečitev prenosa 
ali predvajanja takih vsebin; poziva 
Komisijo, naj predstavi zakonodajni 
predlog, ki bo družbam nalagal obveznost 
popolne odstranitve terorističnih vsebin v 
eni uri od prenosa, ter uvede jasne in 
pregledne obveznosti glede poročanja o 
pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

Or. en
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Predlog spremembe 890
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj 
predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri, 
ter uvede jasne obveznosti glede poročanja 
o pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin ter preprečiti prenos 
ali predvajanje takih vsebin; poziva 
Komisijo, naj predstavi zakonodajni 
predlog, ki bo družbam nalagal obveznost 
popolne in trajne odstranitve terorističnih 
vsebin v eni uri od prenosa, ter uvede jasne 
obveznosti glede poročanja o pojavu 
terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 891
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba doseči
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj
predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri,
ter uvede jasne obveznosti glede poročanja 
o pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

26. poudarja, da je treba doseči hitro in 
popolno odstranjevanje terorističnih 
vsebin; poziva Svet in Parlament, naj
predvidi vse možnosti priprave 
zakonodajnega predloga, ki bo družbam 
nalagal obveznost popolne odstranitve 
terorističnih vsebin pod sodnim nadzorom
ter uvede jasne obveznosti glede poročanja 
o pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

Or. fr
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Predlog spremembe 892
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Milan Zver, Christian Ehler, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj 
predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri, 
ter uvede jasne obveznosti glede poročanja 
o pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj 
predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri, 
ter uvede jasne obveznosti glede poročanja 
o pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja ter ohranitve po presoji 
vsakega posameznega primera, pa tudi 
sankcije za neupoštevanje obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 893
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba doseči
samodejno, hitro in popolno
odstranjevanje terorističnih vsebin; poziva
Komisijo, naj predstavi zakonodajni 
predlog, ki bo družbam nalagal obveznost
popolne odstranitve terorističnih vsebin v 
eni uri, ter uvede jasne obveznosti glede 
poročanja o pojavu terorističnih vsebin in 
hitrosti odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

26. poudarja, da je treba doseči hitro 
odstranjevanje terorističnih vsebin; poziva
evropske institucije, naj si prizadevajo za 
možnosti za zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost odstranitve 
terorističnih vsebin po predhodnem 
sodnem preverjanju, ter uvede jasne 
obveznosti glede poročanja o pojavu 
terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

Or. en
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Predlog spremembe 894
Ivo Belet, Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj 
predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri, 
ter uvede jasne obveznosti glede poročanja 
o pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno zaznavanje ter sistemsko, hitro 
in popolno odstranjevanje terorističnih 
vsebin; poziva Komisijo, naj predstavi 
zakonodajni predlog, ki bo družbam 
nalagal obveznost popolne odstranitve 
terorističnih vsebin v eni uri, ter uvede 
jasne obveznosti glede poročanja o pojavu 
terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 895
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj 
predstavi zakonodajni predlog, ki bo
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri,
ter uvede jasne obveznosti glede
poročanja o pojavu terorističnih vsebin in 
hitrosti odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

26. poudarja, da je treba doseči (pol-
)samodejno, hitro in popolno 
odstranjevanje terorističnih vsebin; poziva 
Komisijo, naj predstavi zakonodajni 
predlog, ki bo velikim platformam nalagal 
obveznost popolne odstranitve terorističnih 
vsebin v eni uri, malim platformam pa
glede na to, da imajo manj sredstev za 
odkrivanje kršitev, obveznost 
prizadevanja, obenem pa predvidel
sankcije za neupoštevanje obveznosti;

Or. nl
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Predlog spremembe 896
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj 
predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri, 
ter uvede jasne obveznosti glede poročanja 
o pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj 
predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v največ 24 
urah, ter uvede jasne obveznosti glede 
poročanja o pojavu terorističnih vsebin in 
hitrosti odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

Or. fr

Predlog spremembe 897
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj 
predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri, 
ter uvede jasne obveznosti glede poročanja 
o pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj 
predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri po 
prenosu, ter uvede jasne obveznosti glede 
poročanja o pojavu terorističnih vsebin in 
hitrosti odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 898
Péter Niedermüller
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Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj 
predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri, 
ter uvede jasne obveznosti glede poročanja 
o pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in trajno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj 
predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri, 
ter uvede jasne obveznosti glede poročanja 
o pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 899
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; poziva Komisijo, naj 
predstavi zakonodajni predlog, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin v eni uri, 
ter uvede jasne obveznosti glede poročanja 
o pojavu terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

26. poudarja, da je treba doseči 
samodejno, hitro in popolno odstranjevanje 
terorističnih vsebin; pozdravlja
zakonodajni predlog Komisije, ki bo 
družbam nalagal obveznost popolne 
odstranitve terorističnih vsebin ter uvedel
jasne obveznosti glede poročanja o pojavu 
terorističnih vsebin in hitrosti 
odstranjevanja, pa tudi sankcije za 
neupoštevanje obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 900
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Dimitris Papadakis (Demetris 
Papadakis), Ana Gomes
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Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poudarja, da mora odstranjevanje 
nezakonite vsebine v spletu vedno določati 
zakon; zanj se uporabljajo začetni sodni 
nadzor, redni pregledi in pregledni 
postopki ter zagotovijo primerni zaščitni 
ukrepi, zlasti za zagotovitev, da so taki 
ukrepi omejeni le na tisto, kar je potrebno 
in sorazmerno, ter da so uporabniki 
obveščeni o razlogih za omejitev. Ti 
zaščitni ukrepi vsebujejo tudi možnost 
sodnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 901
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poudarja, da je internet postal zelo 
pomemben vir informacij za splošno 
javnost ter da je za urejanje vsebin na 
internetu potreben popustljiv pristop, da 
bi države članice učinkovito zagotovile 
pravico do prejemanja in širjenja 
informacij, kot določa člen 11 Listine;

Or. en

Predlog spremembe 902
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. pozdravlja delo svetovnega 
internetnega foruma za boj proti 
terorizmu (GIFCT) in poziva njegove 
ustanovne družbe, naj svoja prizadevanja 
na področju skupnih industrijskih zbirk 
podatkov, sestavljenih iz zgoščenih 
vrednosti, okrepijo tudi z izmenjavo 
znanja z manjšimi tehnološkimi 
družbami;

Or. en

Predlog spremembe 903
Edward Czesak

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poudarja, da bi lahko kibernetski 
prostor postal pomembna sfera 
terorističnih dejavnosti; poziva države 
članice in vse druge zadevne akterje, naj 
kibernetsko obrambo vključijo v vse vidike 
protiterorističnih dejavnosti in strategij; 

Or. en

Predlog spremembe 904
Emil Radev, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poziva tehnološke družbe, naj 
okrepijo prizadevanja in financiranje za 
razvoj načinov hitrega odstranjevanja 
teroristične vsebine, vendar brez 
ogrožanja svobode govora;
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Or. en

Predlog spremembe 905
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 26 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26b. poudarja, da je potrebno tesnejše 
sodelovanje med Europolovim oddelkom 
za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin 
(IRU) in nacionalnimi oddelki za 
prijavljanje sumljivih spletnih vsebin, da 
se zagotovi dopolnjevanje in prepreči 
nepotrebno podvajanje prijavljanja 
sumljivih spletnih vsebin družbam IT;

Or. en

Predlog spremembe 906
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva k oblikovanju evropske 
spletne platforme, ki bi jo lahko državljani 
uporabljali za označevanje terorističnih in 
ekstremističnih vsebin v spletu;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 907
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 27
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva k oblikovanju evropske 
spletne platforme, ki bi jo lahko državljani 
uporabljali za označevanje terorističnih in 
ekstremističnih vsebin v spletu;

27. poziva Komisijo, naj oblikuje 
evropsko spletno platformo, ki bi jo lahko 
državljani uporabljali za označevanje 
terorističnih in ekstremističnih vsebin v 
spletu, ter poveča zmogljivosti družb za 
prejemanje označenih vsebin, njihov 
pregled in obdelavo ter odziv nanje;

Or. en

Predlog spremembe 908
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva k oblikovanju evropske 
spletne platforme, ki bi jo lahko državljani 
uporabljali za označevanje terorističnih in 
ekstremističnih vsebin v spletu;

27. pozdravlja delo, ki ga je opravil 
Europolov oddelek za prijavljanje 
sumljivih spletnih vsebin (EU IRU), ki 
sledi vsebini „teroristične propagande“ ali 
„nasilnega ekstremizma“ na internetu ter 
te primere sporoči platformam za 
takojšnje odstranjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 909
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Emil Radev, 
Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva k oblikovanju evropske 
spletne platforme, ki bi jo lahko državljani 
uporabljali za označevanje terorističnih in 

27. poziva k oblikovanju evropske 
spletne platforme, ki bi jo lahko državljani 
uporabljali za označevanje terorističnih in 
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ekstremističnih vsebin v spletu; ekstremističnih vsebin v spletu ter poziva 
družbe, naj povečajo svoje zmogljivosti za 
prejemanje označenih vsebin, njihov 
pregled in odziv nanje;

Or. en

Predlog spremembe 910
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva k oblikovanju evropske 
spletne platforme, ki bi jo lahko državljani 
uporabljali za označevanje terorističnih in 
ekstremističnih vsebin v spletu;

27. poziva družbe, naj okrepijo 
zmogljivost, da bi lahko uporabniki bolje 
označevali teroristične in ekstremistične 
vsebine v spletu, ter povečajo svoje 
zmogljivosti za prejemanje označenih 
vsebin, njihov pregled in odziv nanje;

Or. en

Predlog spremembe 911
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva k oblikovanju evropske 
spletne platforme, ki bi jo lahko državljani 
uporabljali za označevanje terorističnih in 
ekstremističnih vsebin v spletu;

27. poziva k oblikovanju evropske 
spletne platforme, ki bi jo lahko državljani 
uporabljali za označevanje terorističnih in 
ekstremističnih vsebin v spletu, pri tem pa 
poveča zmogljivosti družb za odzivanje na 
označene vsebine;

Or. en

Predlog spremembe 912
Eva Joly
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Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva k oblikovanju evropske 
spletne platforme, ki bi jo lahko državljani 
uporabljali za označevanje terorističnih in 
ekstremističnih vsebin v spletu;

27. poziva k oblikovanju evropske 
spletne platforme, ki bi jo lahko državljani 
uporabljali za označevanje spletnih vsebin, 
ki javno nagovarjajo k terorističnemu
kaznivemu dejanju;

Or. en

Predlog spremembe 913
Kristina Winberg, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva k oblikovanju evropske 
spletne platforme, ki bi jo lahko državljani 
uporabljali za označevanje terorističnih in 
ekstremističnih vsebin v spletu;

27. spodbuja države članice, naj 
vzpostavijo uporabne in enostavne prakse,
ki bodo njihovim državljanom omogočale
označevanje terorističnih in ekstremističnih 
vsebin v spletu;

Or. en

Predlog spremembe 914
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva k oblikovanju evropske 
spletne platforme, ki bi jo lahko državljani 
uporabljali za označevanje terorističnih in 
ekstremističnih vsebin v spletu;

27. poziva k oblikovanju evropske 
spletne platforme, ki bi jo lahko državljani 
uporabljali za označevanje terorističnih 
vsebin v spletu;

Or. fr
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Predlog spremembe 915
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. ponovno opozarja, da je treba 
ukrepe odstranitve in preprečitve dostopa 
določiti ob uporabi preglednih postopkov, 
zagotoviti pa morajo primerna jamstva, 
zlasti za zagotovitev, da so taki ukrepi 
omejeni le na tisto, kar je potrebno in 
sorazmerno, ter da so uporabniki 
obveščeni o razlogih za te ukrepe; 
jamstva, ki se nanašajo na odstranitev in 
preprečitev, vključujejo tudi možnost 
sodnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 916
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. od podjetij zahteva, naj povečajo 
svoje zmožnosti, da evropskim 
državljanom omogočijo boljše 
označevanje terorističnih vsebin v spletu 
in naj povečajo svoje zmožnosti odzivanja 
na označene vsebine;

Or. fr

Predlog spremembe 917
Rachida Dati, Monika Hohlmeier
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Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poziva k uvedbi posebne enote v 
vsaki državi članici, odgovorne za 
označevanje nezakonitih vsebin v spletu, 
ki bi lahko sodelovala z enoto EU-IRU;

Or. fr

Predlog spremembe 918
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva k sodelovanju družbenih 
medijev in avdiovizualnih podjetij, 
vključno z javnimi radiotelevizijami, pri 
razvoju in razširjanju učinkovite 
protipropagande, med drugim z 
vključitvijo žrtev;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 919
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva k sodelovanju družbenih 
medijev in avdiovizualnih podjetij,
vključno z javnimi radiotelevizijami, pri 
razvoju in razširjanju učinkovite 
protipropagande, med drugim z vključitvijo 
žrtev;

28. poziva k učinkovitemu 
partnerskemu pristopu in zakoniti 
izmenjavi informacij med agencijami 
kazenskega pregona, pravosodnimi 
organi, industrijo IKT, ponudniki 
internetnih storitev, ponudniki spletnega 
gostovanja, družbenimi mediji in 
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nevladnimi organizacijami pri razvoju in 
razširjanju učinkovite protipropagande, 
med drugim z vključitvijo žrtev;

Or. en

Predlog spremembe 920
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva k sodelovanju družbenih 
medijev in avdiovizualnih podjetij, 
vključno z javnimi radiotelevizijami, pri 
razvoju in razširjanju učinkovite 
protipropagande, med drugim z vključitvijo 
žrtev;

28. poziva k sodelovanju družbenih 
medijev in avdiovizualnih podjetij, 
vključno z javnimi radiotelevizijami, pri 
razvoju in razširjanju učinkovite 
protipropagande, med drugim z vključitvijo 
žrtev, ter k učinkovitemu preprečevanju 
širjenja terorističnih vsebin na spletnih 
platformah;

Or. en

Predlog spremembe 921
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 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva k sodelovanju družbenih 
medijev in avdiovizualnih podjetij, 
vključno z javnimi radiotelevizijami, pri 
razvoju in razširjanju učinkovite 
protipropagande, med drugim z vključitvijo 
žrtev;

28. poziva k sodelovanju družbenih 
medijev in avdiovizualnih podjetij, 
vključno z javnimi radiotelevizijami, pri 
razvoju in razširjanju učinkovite 
protipropagande, med drugim z vključitvijo 
žrtev, ter zagotovitvi, da iskalniki dajejo 
protipropagandi pomembno mesto;

Or. en
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Predlog spremembe 922
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva k sodelovanju družbenih 
medijev in avdiovizualnih podjetij, 
vključno z javnimi radiotelevizijami, pri 
razvoju in razširjanju učinkovite 
protipropagande, med drugim z vključitvijo 
žrtev;

28. poziva k sodelovanju družbenih 
medijev, organizacij civilne družbe in 
avdiovizualnih podjetij, vključno z javnimi 
radiotelevizijami, pri razvoju in razširjanju 
učinkovite protipropagande, med drugim z 
vključitvijo žrtev, kadar je to ustrezno;

Or. en

Predlog spremembe 923
Péter Niedermüller

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva k sodelovanju družbenih 
medijev in avdiovizualnih podjetij, 
vključno z javnimi radiotelevizijami, pri
razvoju in razširjanju učinkovite 
protipropagande, med drugim z vključitvijo 
žrtev;

28. poziva k sodelovanju družbenih 
medijev in avdiovizualnih podjetij, 
vključno z javnimi radiotelevizijami, pri 
razširjanju učinkovite protipropagande, 
med drugim z vključitvijo žrtev;

Or. en

Predlog spremembe 924
Ivo Belet, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poziva k nadgradnji obstoječega 
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Europolovega oddelka za prijavljanje 
sumljivih spletnih vsebin (IRU) v evropski 
oddelek za digitalni boj proti terorizmu, da 
bi se olajšala in uskladila prizadevanja 
držav članic za prestrezanje, označevanje 
in brisanje terorističnih vsebin v spletu ter 
preprečil njihov ponovni prenos; poleg 
tega meni, da je ključno, da Europol zbira 
informacije o izbrisanih spletnih 
terorističnih vsebinah in računih, da bi se 
preprečil njihov ponovni prenos ter 
olajšale analize in kazenske preiskave;

Or. en

Predlog spremembe 925
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poziva države članice, ki tega še 
niso storile, naj s ponudniki dostopa 
podpišejo prostovoljna pravila ravnanja, s 
čimer se zavežejo k omejevanju števila 
uporabnikov katerega koli naslova IP in 
omejitvi uporabe tehnologije CGN ter 
čimprejšnji zagotovitvi prehoda na novo 
generacijo različice internetnega 
protokola, ki omogoča neomejeno 
kombinacijo naslovov IP; poziva 
Komisijo, naj po potrebi vloži zakonodajni 
predlog za to področje;

Or. en

Predlog spremembe 926
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poziva države članice, naj 
vzpostavijo izobraževalne programe o 
uporabi interneta, da bi imeli otroci in 
mladi na voljo orodja za razumevanje in 
ocenjevanje pogosto nefiltriranih 
informacij, ki krožijo na internetu; prav 
tako spodbuja izobraževanja odraslih o 
uporabi interneta, da bi lahko nadzorovali 
dejavnosti svojih otrok na spletu;

Or. fr

Predlog spremembe 927
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. spodbuja Evropsko komisijo in 
organe držav članic, naj okrepijo svoja 
prizadevanja za pripravo učinkovitih 
kampanj in drugih strateških 
komunikacijskih orodij za oviranje 
procesa radikalizacije z ekstremističnimi 
ideali;

Or. en

Predlog spremembe 928
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a zahteva spoštovanje dolžnosti 
spominjanja s postavitvijo spomenika 
žrtvam islamskega terorizma;
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Or. fr

Predlog spremembe 929
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 28 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28b. ugotavlja, da je učinkovito sredstvo 
za boj proti terorizmu na spletu 
odstranitev spletnih vsebin, ki javno 
nagovarjajo k terorističnemu kaznivemu 
dejanju; spodbuja Komisijo in države 
članice, naj z internetnim sektorjem 
sodelujejo pri preprečevanju zlorab
družbenih medijev za teroristične namene 
z vzpostavljanjem orodij za zaznavanje in 
označevanje nezakonitih vsebin; države 
članice bi morale zagotoviti jasne 
smernice za zagotavljanje ustrezne ravni 
pravne varnosti in predvidljivosti za 
uporabnike in ponudnike storitev ter 
možnost pravnih sredstev v skladu z 
nacionalno zakonodajo;

Or. en

Predlog spremembe 930
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 28 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28c. spodbuja države članice, naj 
oblikujejo spodbude za zasebne internetne 
družbe in spletne platforme, da bodo 
objavljale podrobna poročila o 
preglednosti ter predstavile pobude, ki so 
jih sprejele za spopadanje s spletnim 
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sovražnim govorom, pa tudi statistične 
podatke o odstranjevanju vsebin, razlogih 
za odstranjevanje in časovni okvir, v 
katerem so bile vsebine odstranjene;

Or. en

Predlog spremembe 931
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, 
Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 28 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28d. ponovno opozarja, da bi morali 
odločitve o odstranjevanju pregledati 
ljudje, ki so ustrezno usposobljeni in 
pripravljeni na izpolnjevanje tako 
občutljive naloge;

Or. en

Predlog spremembe 932
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva države članice, naj 
zagotovijo varne in ustrezne razmere v 
zaporih ter uvedejo posebne postopke za 
radikalizirane zapornike, da bi se 
preprečila radikalizacija drugih, poleg tega 
pa sprejmejo ukrepe za ciljno spremljanje 
in ciljno udejstvovanje ter ustrezno 
usposobijo zaporniško osebje;

29. poziva države članice, naj 
zagotovijo varne razmere v zaporih, ki so 
skladne s človeškim dostojanstvom, 
temeljnimi pravicami in dostojanstvom 
zapornikov, ter uvedejo posebne postopke 
za radikalizirane zapornike, da bi se 
preprečila radikalizacija drugih, poleg tega 
pa sprejmejo ukrepe za ciljno spremljanje 
in ciljno udejstvovanje ter ustrezno 
usposobijo zaporniško osebje; poziva 
države članice in Komisijo, naj sledijo 
priporočilom, ki jih vsebuje Resolucija 
Evropskega parlamenta z dne 5. oktobra 
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2017 o zaporniških sistemih in razmerah v 
zaporih;

Or. fr

Predlog spremembe 933
Monica Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva države članice, naj 
zagotovijo varne in ustrezne razmere v 
zaporih ter uvedejo posebne postopke za 
radikalizirane zapornike, da bi se 
preprečila radikalizacija drugih, poleg tega 
pa sprejmejo ukrepe za ciljno spremljanje 
in ciljno udejstvovanje ter ustrezno 
usposobijo zaporniško osebje;

29. poziva države članice, naj 
zagotovijo varne in ustrezne razmere v 
zaporih ter uvedejo posebne postopke za 
radikalizirane zapornike, da bi se 
preprečila radikalizacija drugih, poleg tega 
pa sprejmejo ukrepe za ciljno spremljanje 
in ciljno udejstvovanje, vključno s 
posebnim posredovanjem, ki se začne v 
priporu, za preusmeritev oseb, ki so 
vključene v terorizem, od sovražnih 
ideologij, ter ustrezno usposobijo 
zaporniško osebje;

Or. en

Predlog spremembe 934
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva države članice, naj 
zagotovijo varne in ustrezne razmere v 
zaporih ter uvedejo posebne postopke za 
radikalizirane zapornike, da bi se 
preprečila radikalizacija drugih, poleg tega 
pa sprejmejo ukrepe za ciljno spremljanje 
in ciljno udejstvovanje ter ustrezno 
usposobijo zaporniško osebje;

29. poziva države članice, naj 
zagotovijo varne in ustrezne razmere v 
zaporih tako za zapornike kot za 
zaporniško osebje, ter uvedejo posebne 
postopke za radikalizirane zapornike, da bi 
se preprečila radikalizacija drugih, kot je 
njihov umik, poleg tega pa sprejmejo 
ukrepe za ciljno spremljanje in ciljno 
udejstvovanje ter ustrezno usposobijo 
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zaporniško osebje;

Or. fr

Predlog spremembe 935
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva države članice, naj 
zagotovijo varne in ustrezne razmere v 
zaporih ter uvedejo posebne postopke za 
radikalizirane zapornike, da bi se 
preprečila radikalizacija drugih, poleg tega 
pa sprejmejo ukrepe za ciljno spremljanje 
in ciljno udejstvovanje ter ustrezno 
usposobijo zaporniško osebje;

29. poziva države članice, naj 
zagotovijo varne in ustrezne razmere v 
zaporih ter uvedejo posebne postopke za 
radikalizirane zapornike, da bi se na vse 
razpoložljive načine (zlasti z osamitvijo),
preprečila radikalizacija drugih, poleg tega 
pa sprejmejo ukrepe za ciljno spremljanje 
in ciljno udejstvovanje ter ustrezno 
usposobijo zaporniško osebje;

Or. fr

Predlog spremembe 936
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva države članice, naj 
zagotovijo varne in ustrezne razmere v 
zaporih ter uvedejo posebne postopke za 
radikalizirane zapornike, da bi se 
preprečila radikalizacija drugih, poleg tega 
pa sprejmejo ukrepe za ciljno spremljanje 
in ciljno udejstvovanje ter ustrezno 
usposobijo zaporniško osebje;

29. poziva države članice, naj 
zagotovijo stabilne, varne in pravične
razmere z dobro usposobljenim osebjem v 
zaporih ter uvedejo postopke, ki lahko 
zajezijo in odpravijo učinke radikalizacije,
da bi se preprečila radikalizacija drugih, 
poleg tega pa sprejmejo ukrepe za ciljno 
spremljanje in ciljno udejstvovanje ter 
ustrezno usposobijo zaporniško osebje;

Or. en
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Predlog spremembe 937
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva države članice, naj 
zagotovijo varne in ustrezne razmere v 
zaporih ter uvedejo posebne postopke za
radikalizirane zapornike, da bi se 
preprečila radikalizacija drugih, poleg tega 
pa sprejmejo ukrepe za ciljno spremljanje 
in ciljno udejstvovanje ter ustrezno 
usposobijo zaporniško osebje;

29. poziva države članice, naj 
zagotovijo varne in ustrezne razmere v 
zaporih ter uvedejo posebne postopke in 
kazalnike za opredelitev in obravnavanje 
radikaliziranih zapornikov, da bi se 
preprečila radikalizacija drugih, poleg tega 
pa sprejmejo ukrepe za ciljno spremljanje 
in ciljno udejstvovanje ter ustrezno 
usposobijo zaporniško osebje;

Or. en

Predlog spremembe 938
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva države članice, naj 
zagotovijo varne in ustrezne razmere v 
zaporih ter uvedejo posebne postopke za 
radikalizirane zapornike, da bi se 
preprečila radikalizacija drugih, poleg 
tega pa sprejmejo ukrepe za ciljno 
spremljanje in ciljno udejstvovanje ter 
ustrezno usposobijo zaporniško osebje;

29. poziva države članice, naj 
zagotovijo varne, človeške in ustrezne 
razmere v zaporih za dejansko 
rehabilitacijo in spremembo, tako da
izboljšajo kakovost in število osebja;
poziva, naj EU prispeva k izboljšanju 
usposabljanja za paznike na področju 
vprašanj v zvezi z nasilnim ekstremizmom 
in možnimi terorističnimi grožnjami;

Or. en

Predlog spremembe 939
Doru-Claudian Frunzulică
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Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva države članice, naj 
zagotovijo varne in ustrezne razmere v 
zaporih ter uvedejo posebne postopke za 
radikalizirane zapornike, da bi se 
preprečila radikalizacija drugih, poleg tega 
pa sprejmejo ukrepe za ciljno spremljanje 
in ciljno udejstvovanje ter ustrezno 
usposobijo zaporniško osebje;

29. poziva države članice, naj 
zagotovijo stabilne, varne in pravične
razmere v zaporih ter uvedejo posebne 
postopke za radikalizirane zapornike, da bi 
se preprečila radikalizacija drugih, poleg 
tega pa sprejmejo ukrepe za ciljno 
spremljanje in ciljno udejstvovanje ter 
ustrezno usposobijo zaporniško osebje;

Or. en

Predlog spremembe 940
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. poudarja, da mora vsak poseben 
program, namenjen določeni skupini 
zapornikov, kot so tisti, ki veljajo za 
radikalizirane, spoštovati človekove 
pravice in mednarodne obveznosti enako 
kot za katerega koli zapornika; opozarja 
na tveganje za samovoljno kategorizacijo 
zapornikov, diskriminatorne prakse ter 
nesorazmerne omejitve, kot je trajna 
kazen samice; poudarja, da nehumane 
razmere v zaporu in slabo ravnanje niso le 
v nasprotju z obveznostmi držav članic, 
temveč delujejo tudi kontraproduktivno v 
boju proti radikalizaciji in nasilnemu 
ekstremizmu; opozarja, da sta 
usposabljanje osebja in povečanje 
sredstev bistvena za izboljšanje položaja v 
zaporih;

Or. en
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Predlog spremembe 941
Ivo Belet, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo izmenjavo informacij o 
radikalizaciji v zaporih, pa tudi 
sodelovanje z Eurojustom v skladu s 
priporočili skupine na visoki ravni za 
radikalizacijo; poleg tega poziva države 
članice, naj okrepijo zbiranje 
obveščevalnih podatkov o radikaliziranih 
zapornikih in njihovo spremljanje, ki 
temeljita na dobrih praksah držav članic, 
kot je ustanovitev obveščevalne pisarne 
zapora;

Or. en

Predlog spremembe 942
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. poziva države članice, naj 
zaporniškim organom na vseh ravneh in 
zlasti osebju, ki dela neposredno z 
mladoletnimi storilci kaznivih dejanj ter z 
radikaliziranimi zaporniki, zagotovijo 
podporo, ustrezna sredstva, usmerjeno 
usposabljanje, varnost in nadzor. Osebje 
mora biti zlasti ustrezno usposobljeno za 
zgodnje odkrivanje znakov radikalizacije;

Or. en
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Predlog spremembe 943
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a poziva države članice, naj znotraj 
zaporov vzpostavijo strukture za 
deradikalizacijo ali dezindoktrinacijo, 
sestavljene iz večdisciplinarnih ekip; 
meni, da je treba ukrepe ponovnega 
vključevanja internalizirati v priporu za 
pripravo teh zapornikov na odhod;

Or. fr

Predlog spremembe 944
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 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. spodbuja države članice, naj 
ocenijo usposabljanja, ki so jih s sredstvi 
EU razvili Evropska konfederacija za 
pogojne obsodbe (CEP), Evropska 
organizacija za zaporne in prevzgojne 
zavode ter Evropska akademija za 
usposabljanje v zaporih (EPTA);

Or. en

Predlog spremembe 945
Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. priporoča državam članicam, naj 
vzpostavijo ukrepe za osamitev in 
specializirane „razpršene zapore“, kamor 
bi lahko premestili radikalizirane 
zapornike in jih tako odstranili od 
splošnega prebivalstva;

Or. en

Predlog spremembe 946
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 29 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29b. poziva zaporniške organe, naj 
razvijejo posebna orodja in metode za 
odkrivanje in spremljanje radikaliziranih 
zapornikov v skladu z njihovo stopnjo 
radikalizacije. Imena zapornikov, 
razvrščenih na najvišjo stopnjo 
radikalizacije, ali tistih, ki dejavno 
novačijo sojetnike, naj sporočijo sodnim 
organom in/ali nacionalnim organom za 
boj proti terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 947
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
Odstavek 29 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29b. poziva države članice, naj 
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zagotovijo varnost ter z rednim 
psihološkim svetovanjem omogočijo 
telesno in duševno celovitost osebja v 
zaporih ter tako preprečijo njihovo
radikalizacijo, ter razvijejo in posodobijo 
uradne protokole za obravnavanje 
radikaliziranih zapornikov;

Or. en

Predlog spremembe 948
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 29 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29b. opozarja, da je za preprečevanje 
radikalizacije v zaporu bistven boj proti 
prezasedenosti zaporov, ki lahko goji 
širjenje radikalnih idej, pa tudi 
vzpostavitev zaporniških režimov, ločenih 
glede na nevarnost zapornikov;

Or. fr

Predlog spremembe 949
Ivo Belet, Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 29 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29b. poziva države članice, naj vnaprej 
preverjajo duhovnike ter pridigarje 
sovraštva dosledno uvrščajo na črni 
seznam; poziva Komisijo, naj uvede 
nadzorni seznam, da bi tako lažje 
izmenjevali informacije o radikalnih 
duhovnikih;

Or. en
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Predlog spremembe 950
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 29 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29b. poziva Evropsko komisijo, naj 
oblikuje evropski forum o razmerah v 
zaporih, da bi spodbudila izmenjavo 
dobrih praks med strokovnjaki iz vseh 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 951
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 29 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29c. opozarja na različne oblike 
nezakonite trgovine z blagom v zaporu in 
zlasti trgovino s prenosnimi telefoni, ki 
zaprtim zapornikom omogoča, da ostajajo 
v stiku z zunanjimi terorističnimi 
mrežami;

Or. fr

Predlog spremembe 952
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 29 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29d. poudarja, da se zaporniki vedno 
bolj zatekajo k strategijam prikrivanja 
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radikalizacije; poziva k uvedbi posebnih 
izobraževanj za zaporniško osebje, da se 
jih usposobi za zgodnje odkrivanje 
radikalnega vedenja in se jih opremi z 
orodji za spopadanje z varnostnimi 
problemi, ki jih lahko ti zaporniki 
povzročijo; je zaskrbljen nad nasiljem v 
zaporu zoper zaporniško osebje, ki ga 
izvajajo predvsem radikalizirani 
zaporniki, in zahteva, naj bodo opremljeni 
s primerno opremo za zagotovitev svoje 
varnosti; poziva države članice, naj 
izboljšajo obveščenost v zaporih;

Or. fr

Predlog spremembe 953
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 29 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29e. zahteva od držav članic, naj 
vzpostavijo sisteme certificiranja ali 
akreditacije za duhovnike v zaporu, da se 
zagotovi, da ti ne širijo ekstremnega 
govora;

Or. fr

Predlog spremembe 954
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva države članice, naj uvedejo 
sistem izdaje dovoljenj za duhovnike, ki 
vstopajo v zapore, Svet pa, naj ob podpori 
Komisije pripravi smernice v zvezi s tem; 
poziva države članice, naj redno 

črtano
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ocenjujejo in spremljajo duhovnike, ki 
imajo dostop do zaporov;

Or. fr

Predlog spremembe 955
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva države članice, naj uvedejo
sistem izdaje dovoljenj za duhovnike, ki 
vstopajo v zapore, Svet pa, naj ob podpori 
Komisije pripravi smernice v zvezi s tem; 
poziva države članice, naj redno ocenjujejo 
in spremljajo duhovnike, ki imajo dostop 
do zaporov;

30. poziva države članice, naj olajšajo 
dostop do običajnih duhovnikov, saj se s 
tem zmanjša tveganje za 
samoorganizacijo radikalnih verskih 
celic; predlaga, da se uvede sistem izdaje 
dovoljenj za duhovnike, ki vstopajo v 
zapore, Svet pa poziva, naj ob podpori 
Komisije pripravi smernice v zvezi s tem; 
poziva države članice, naj redno ocenjujejo 
in spremljajo duhovnike, ki imajo dostop 
do zaporov;

Or. en

Predlog spremembe 956
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva države članice, naj uvedejo 
sistem izdaje dovoljenj za duhovnike, ki 
vstopajo v zapore, Svet pa, naj ob podpori 
Komisije pripravi smernice v zvezi s tem; 
poziva države članice, naj redno ocenjujejo 
in spremljajo duhovnike, ki imajo dostop 
do zaporov;

30. poziva države članice, naj uvedejo 
sistem izdaje dovoljenj za duhovnike, ki 
vstopajo v zapore, Svet pa, naj ob podpori 
Komisije in na podlagi dobrih praks
pripravi smernice v zvezi s tem; poziva 
države članice, naj redno ocenjujejo in 
spremljajo duhovnike, ki imajo dostop do 
zaporov;

Or. en
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Predlog spremembe 957
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva države članice, naj uvedejo 
sistem izdaje dovoljenj za duhovnike, ki 
vstopajo v zapore, Svet pa, naj ob podpori 
Komisije pripravi smernice v zvezi s tem; 
poziva države članice, naj redno ocenjujejo 
in spremljajo duhovnike, ki imajo dostop 
do zaporov;

30. poziva države članice, naj uvedejo
začasen sistem izdaje dovoljenj z 
možnostjo podaljšanja za imame, ki 
vstopajo v zapore, Svet pa, naj ob podpori 
Komisije pripravi smernice v zvezi s tem; 
poziva države članice, naj redno ocenjujejo 
in spremljajo imame, ki imajo dostop do 
zaporov;

Or. fr

Predlog spremembe 958
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva države članice, naj uvedejo 
sistem izdaje dovoljenj za duhovnike, ki 
vstopajo v zapore, Svet pa, naj ob podpori 
Komisije pripravi smernice v zvezi s tem; 
poziva države članice, naj redno ocenjujejo 
in spremljajo duhovnike, ki imajo dostop 
do zaporov;

30. poziva države članice, naj uvedejo 
sistem izdaje dovoljenj za imame, ki 
vstopajo v zapore, Svet pa, naj ob podpori 
Komisije pripravi smernice v zvezi s tem; 
poziva države članice, naj redno ocenjujejo 
in spremljajo imame, ki imajo dostop do 
zaporov;

Or. fr

Predlog spremembe 959
Edward Czesak

Predlog resolucije
Odstavek 30
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Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva države članice, naj uvedejo 
sistem izdaje dovoljenj za duhovnike, ki 
vstopajo v zapore, Svet pa, naj ob podpori 
Komisije pripravi smernice v zvezi s tem; 
poziva države članice, naj redno ocenjujejo 
in spremljajo duhovnike, ki imajo dostop 
do zaporov;

30. poziva države članice, naj uvedejo 
sistem izdaje dovoljenj za imame, ki 
vstopajo v zapore, Svet pa, naj ob podpori 
Komisije pripravi smernice v zvezi s tem; 
poziva države članice, naj redno ocenjujejo 
in spremljajo imame, ki imajo dostop do 
zaporov;

Or. en

Predlog spremembe 960
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva države članice, naj uvedejo
sistem izdaje dovoljenj za duhovnike, ki 
vstopajo v zapore, Svet pa, naj ob podpori 
Komisije pripravi smernice v zvezi s tem; 
poziva države članice, naj redno ocenjujejo 
in spremljajo duhovnike, ki imajo dostop 
do zaporov;

30. poziva države članice, naj uvedejo
sistemska preverjanja preteklosti za 
duhovnike, ki vstopajo v zapore, Komisijo
pa, naj pripravi smernice v zvezi s tem; 
poziva države članice, naj redno ocenjujejo 
in spremljajo duhovnike, ki imajo dostop 
do zaporov;

Or. en

Predlog spremembe 961
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poziva Komisijo, naj spodbuja 
dobre prakse v zvezi z metodologijami za 
ocene tveganja radikaliziranih 
zapornikov, ki so jih razvile različne 
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države članice; poziva države članice, naj 
radikalizirane zapornike pred izpustitvijo 
obvezno ocenijo ter oblikujejo učinkovite 
zahteve za obdobje po pogojnem izpustu 
za osebe, ki bi lahko ogrozile javno 
varnost, kot so obveznosti dnevnega 
poročanja organom kazenskega pregona 
in socialnim organom ter prepoved 
uporabe mobilnih telefonov ali 
komunikacije z nekaterimi osebami; 
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
kršitve takih obveznosti pomenijo 
takojšnjo prekinitev pogojnega izpusta; 
ponovno poudarja, da morajo osebe, ki 
dokazano ogrožajo javno varnost in so že 
bile obsojene, sprejeti omejitve svojih 
državljanskih pravic, da se zaščiti splošno 
prebivalstvo;

Or. en

Predlog spremembe 962
Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Monica Macovei, Monika 
Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. meni, da bi lahko bilo koristno, če 
bi v zaporih imeli odgovorno kontaktno 
osebo za radikalizacijo, ki bi opažene 
informacije umestila v pravi kontekst in 
jih nato delila s pristojnimi notranjimi in 
zunanjimi organi; poziva države članice, 
naj preučijo, ali bi tovrsten pravni okvir 
imel dodano vrednost v kontekstu 
njihovega nacionalnega varnostnega 
aparata;

Or. nl

Predlog spremembe 963
Eva Joly
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Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poziva države članice, naj si 
prizadevajo za uskladitev pogojev za 
pridržanje pred sojenjem na višji ravni, 
povečajo sredstva za pravosodni sistem za 
mladoletnike in predvidijo programe za
„alternative zaporu“ za omejitev 
nasilnega ekstremizma;

Or. en

Predlog spremembe 964
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poziva države članice, naj 
zahtevajo standardno izobraževalno 
usposabljanje za duhovnike, ki delajo v 
zaporih, ki bo temeljilo na dobrih 
praksah, ki so jih razvili zaporniški organi 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 965
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis 
(Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 30 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30b. spodbuja nacionalne organe držav 
članic, naj tesno sodelujejo s tretjimi 
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državami in usposabljajo duhovnike, da bi 
preprečili radikalizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 966
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis 
(Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 30 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30c. spodbuja države članice, naj žrtve 
in nekdanje nasilne ekstremiste vključijo v 
posredovanja, kot so individualni ali 
skupinski programi in pobude za 
mentorstvo, da bi zagotovili alternativno 
protipropagando, ki prihaja iz prve roke 
in ima velik učinek;

Or. en

Predlog spremembe 967
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva države članice, naj v celoti 
in pravočasno izvajajo obstoječo 
zakonodajo, Komisijo pa, naj zagotovi 
potrebno podporo; poziva Komisijo, naj 
uporabi svoja pooblastila za začetek 
postopkov za ugotavljanje kršitev, če 
države članice zakonodaje ne izvajajo 
ustrezno;

31. poziva države članice, naj v celoti 
in pravočasno izvajajo obstoječo 
zakonodajo, Komisijo pa, naj zagotovi 
potrebno podporo;

Or. fr
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Predlog spremembe 968
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva države članice, naj v celoti 
in pravočasno izvajajo obstoječo 
zakonodajo, Komisijo pa, naj zagotovi 
potrebno podporo; poziva Komisijo, naj 
uporabi svoja pooblastila za začetek 
postopkov za ugotavljanje kršitev, če 
države članice zakonodaje ne izvajajo 
ustrezno;

31. poziva države članice, naj v celoti 
in pravočasno izvajajo obstoječo 
zakonodajo, Komisijo pa, naj zagotovi 
potrebno podporo; poziva Komisijo, naj
analizira pomanjkljivosti pri prenosu, 
izvajanju in uporabi obstoječe zakonodaje 
ter uporabi svoja pooblastila za začetek 
postopkov za ugotavljanje kršitev, če 
države članice zakonodaje ne izvajajo 
ustrezno;

Or. en

Predlog spremembe 969
Kristina Winberg, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva države članice, naj v celoti 
in pravočasno izvajajo obstoječo 
zakonodajo, Komisijo pa, naj zagotovi 
potrebno podporo; poziva Komisijo, naj 
uporabi svoja pooblastila za začetek 
postopkov za ugotavljanje kršitev, če 
države članice zakonodaje ne izvajajo 
ustrezno;

31. poziva države članice, naj v celoti 
in pravočasno izvajajo obstoječo 
zakonodajo, Komisijo pa, naj zagotovi 
potrebno podporo;

Or. en

Predlog spremembe 970
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)
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Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva države članice, naj v celoti 
in pravočasno izvajajo obstoječo 
zakonodajo, Komisijo pa, naj zagotovi 
potrebno podporo; poziva Komisijo, naj 
uporabi svoja pooblastila za začetek 
postopkov za ugotavljanje kršitev, če 
države članice zakonodaje ne izvajajo 
ustrezno;

31. poziva države članice, naj v celoti 
in pravočasno izvajajo obstoječo 
zakonodajo, Komisijo pa, naj zagotovi 
potrebno podporo; poziva Komisijo, naj 
uporabi svoja pooblastila za začetek 
postopkov za ugotavljanje kršitev, če 
države članice zakonodaje, tj. direktiv o 
preprečevanju pranja denarja in 
financiranju terorizma, ne izvajajo 
ustrezno;

Or. en

Predlog spremembe 971
Ivo Belet, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva države članice, naj 
zagotovijo potrebno tehnično opremo (na 
primer mobilne naprave, ki policistom 
omogočajo preverjanje biometričnih 
podatkov osebe med pregledi na kraju 
samem), programsko opremo, varnostne 
sisteme in kvalificirano osebje, da bodo v 
celoti izkoristile obstoječe informacijske 
sisteme in mehanizme sodelovanja;

32. poziva države članice, naj 
zagotovijo potrebno tehnično opremo (na 
primer mobilne naprave, ki policistom 
omogočajo preverjanje biometričnih 
podatkov osebe med pregledi na kraju 
samem), programsko opremo, varnostne 
sisteme in kvalificirano osebje, da bodo v 
celoti izkoristile obstoječe informacijske 
sisteme in mehanizme sodelovanja;
pozdravlja predlog Komisije za okrepitev 
podpore varnostnih ukrepov držav članic, 
tako da bi se proračun za Sklad za 
notranjo varnost in Europol v naslednjem 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2021–2027 vsaj podvojil;

Or. en
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Predlog spremembe 972
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva države članice, naj 
zagotovijo potrebno tehnično opremo (na 
primer mobilne naprave, ki policistom 
omogočajo preverjanje biometričnih 
podatkov osebe med pregledi na kraju 
samem), programsko opremo, varnostne 
sisteme in kvalificirano osebje, da bodo v 
celoti izkoristile obstoječe informacijske 
sisteme in mehanizme sodelovanja;

32. poziva države članice, naj 
zagotovijo potrebno tehnično opremo, 
programsko opremo, varnostne sisteme in 
kvalificirano osebje, da bodo v celoti 
izkoristile obstoječe informacijske sisteme 
in mehanizme sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 973
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva države članice, naj 
zagotovijo potrebno tehnično opremo (na 
primer mobilne naprave, ki policistom 
omogočajo preverjanje biometričnih 
podatkov osebe med pregledi na kraju 
samem), programsko opremo, varnostne 
sisteme in kvalificirano osebje, da bodo v 
celoti izkoristile obstoječe informacijske 
sisteme in mehanizme sodelovanja;

32. poziva države članice, naj
nemudoma zagotovijo, da imajo potrebne 
in kvalificirane človeške vire, potrebno 
tehnično opremo, programsko opremo, 
varnostne sisteme in kvalificirano osebje, 
da bodo v celoti izkoristile obstoječe 
informacijske sisteme in mehanizme 
sodelovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 974
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, 
Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)



AM\1162676SL.docx 131/174 PE627.743v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva države članice, naj 
zagotovijo potrebno tehnično opremo (na 
primer mobilne naprave, ki policistom 
omogočajo preverjanje biometričnih 
podatkov osebe med pregledi na kraju 
samem), programsko opremo, varnostne 
sisteme in kvalificirano osebje, da bodo v 
celoti izkoristile obstoječe informacijske 
sisteme in mehanizme sodelovanja;

32. poziva države članice, naj 
zagotovijo potrebno tehnično opremo, 
programsko opremo in varnostne sisteme, 
da bodo v celoti izkoristile obstoječe 
informacijske sisteme in mehanizme 
sodelovanja; ponovno poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da osebje z 
dostopom do take opreme opravi ustrezno 
usposabljanje, zlasti v zvezi z varstvom 
temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 975
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva države članice, naj
zagotovijo potrebno tehnično opremo (na 
primer mobilne naprave, ki policistom 
omogočajo preverjanje biometričnih 
podatkov osebe med pregledi na kraju 
samem), programsko opremo, varnostne 
sisteme in kvalificirano osebje, da bodo v 
celoti izkoristile obstoječe informacijske 
sisteme in mehanizme sodelovanja;

32. poziva države članice, naj poiščejo 
ustrezna sredstva za zagotovitev potrebne 
tehnične opreme (na primer mobilne 
naprave, ki policistom omogočajo 
preverjanje biometričnih podatkov osebe 
med pregledi na kraju samem),
programske opreme, varnostnih sistemov 
in kvalificiranega osebja, da bodo v celoti 
izkoristile obstoječe informacijske sisteme 
in mehanizme sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 976
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. v zvezi s tem se zaveda ključnega 
pomena, ki ga ima okrepitev tehničnih in 
človeških zmogljivosti finančno-
obveščevalnih enot za preprečevanje 
pranja denarja in financiranja terorizma; 
poziva k takojšnji ustanovitvi evropske 
finančno-obveščevalne enote za 
usklajevanje enot v posameznih državah 
članicah EU;

Or. en

Predlog spremembe 977
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. obžaluje, da izvedene varnostne 
raziskave niso bile zadostne, in poziva k 
vzpostavitvi posebnega programa za 
varnostne raziskave v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; poziva
države članice, naj redno organizirajo 
prognostične vaje za proučevanje 
scenarijev prihodnjih groženj; podpira 
Komisijo pri nadaljnjem financiranju 
vzpostavljanja posodobljenih zbirk 
podatkov ter zagotavljanju najnovejše 
tehnične opreme in usposabljanju osebja 
ter poziva k ambicioznejšemu pristopu v 
zvezi s tem;

33. poziva države članice, naj redno 
organizirajo prognostične vaje za 
proučevanje scenarijev prihodnjih groženj
v okviru vaj civilne varnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 978
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Emil Radev, 
Lorenzo Cesa
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Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. obžaluje, da izvedene varnostne 
raziskave niso bile zadostne, in poziva k 
vzpostavitvi posebnega programa za 
varnostne raziskave v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; poziva 
države članice, naj redno organizirajo 
prognostične vaje za proučevanje 
scenarijev prihodnjih groženj; podpira 
Komisijo pri nadaljnjem financiranju 
vzpostavljanja posodobljenih zbirk 
podatkov ter zagotavljanju najnovejše 
tehnične opreme in usposabljanju osebja 
ter poziva k ambicioznejšemu pristopu v 
zvezi s tem;

33. obžaluje, da izvedene varnostne 
raziskave niso bile zadostne, in poziva k 
vzpostavitvi posebnega programa za 
varnostne raziskave v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; poziva k 
proaktivnejši opredelitvi potreb (tj. 
okrepitvi ENLETS, ki opredeljuje 
tehnološke potrebe organov kazenskega 
pregona); poziva k podpori pilotnih 
projektov o umetni inteligenci in 
blokovnih verigah (nakazila); poziva k 
dejavni vključenosti agencij EU, kot so 
Europol, CEPOL in Frontex, v projekte 
varnostnih raziskav EU; poziva države 
članice, naj redno organizirajo 
prognostične vaje za proučevanje 
scenarijev prihodnjih groženj; podpira 
Komisijo pri nadaljnjem financiranju 
vzpostavljanja posodobljenih zbirk 
podatkov ter zagotavljanju najnovejše 
tehnične opreme in usposabljanju osebja 
ter poziva k ambicioznejšemu pristopu v 
zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 979
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. obžaluje, da izvedene varnostne 
raziskave niso bile zadostne, in poziva k 
vzpostavitvi posebnega programa za 
varnostne raziskave v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; poziva
države članice, naj redno organizirajo 
prognostične vaje za proučevanje 

33. ugotavlja, da varnostne raziskave, 
ki so jih izvedle javne institucije, niso bile 
zadostne, in poziva države članice, naj 
redno organizirajo prognostične vaje za 
proučevanje scenarijev prihodnjih groženj; 
podpira Komisijo pri nadaljnjem 
financiranju vzpostavljanja posodobljenih 
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scenarijev prihodnjih groženj; podpira 
Komisijo pri nadaljnjem financiranju 
vzpostavljanja posodobljenih zbirk 
podatkov ter zagotavljanju najnovejše 
tehnične opreme in usposabljanju osebja 
ter poziva k ambicioznejšemu pristopu v 
zvezi s tem;

zbirk podatkov ter zagotavljanju 
najnovejše tehnične opreme in 
usposabljanju osebja ter poziva k 
ambicioznejšemu pristopu v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 980
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. obžaluje, da izvedene varnostne 
raziskave niso bile zadostne, in poziva k 
vzpostavitvi posebnega programa za 
varnostne raziskave v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; poziva 
države članice, naj redno organizirajo 
prognostične vaje za proučevanje 
scenarijev prihodnjih groženj; podpira 
Komisijo pri nadaljnjem financiranju 
vzpostavljanja posodobljenih zbirk 
podatkov ter zagotavljanju najnovejše 
tehnične opreme in usposabljanju osebja 
ter poziva k ambicioznejšemu pristopu v 
zvezi s tem;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Predlog spremembe 981
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. poziva k povečanju varnostnega 
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proračuna brez povečanja proračuna 
večletnega finančnega okvira v celoti;

Or. fr

Predlog spremembe 982
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, naj pri 
izmenjavi informacij, povezanih z bojem 
proti terorizmu, sprejmejo pristop 
„privzete izmenjave informacij“ in si 
takšne informacije izmenjujejo praviloma, 
izmenjavi pa se odpovedo le v posebnih 
primerih, v katerih zadržanje informacij 
narekujejo okoliščine;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 983
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, naj pri 
izmenjavi informacij, povezanih z bojem
proti terorizmu, sprejmejo pristop 
„privzete izmenjave informacij“ in si 
takšne informacije izmenjujejo praviloma, 
izmenjavi pa se odpovedo le v posebnih 
primerih, v katerih zadržanje informacij 
narekujejo okoliščine;

34. poziva države članice, naj
nemudoma sistematizirajo kar najboljšo 
izmenjavo in dostopnost policijskih in 
sodnih informacij med vsemi 
nacionalnimi in evropskimi strukturami,
ki so dejavne v boju proti terorizmu; 
opozarja, da potrebni vzajemnost in 
izmenjava informacij ne moreta biti 
predvideni tako sistematično za 
obveščanje o človeških ali tehničnih virih, 
ki si jih, zlasti ob upoštevanju občutljive 
narave načinov pridobivanja, lahko delijo 
le na posebne načine države članice in 
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mednarodni partnerji, vključno s 
specializiranimi evropskimi agencijami;

Or. fr

Predlog spremembe 984
Helga Stevens, Monica Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, naj pri 
izmenjavi informacij, povezanih z bojem
proti terorizmu, sprejmejo pristop 
„privzete izmenjave informacij“ in si 
takšne informacije izmenjujejo praviloma, 
izmenjavi pa se odpovedo le v posebnih 
primerih, v katerih zadržanje informacij 
narekujejo okoliščine;

34. poziva države članice, naj preučijo, 
ali bi bila v kontekstu boja proti terorizmu,
razen v primeru izjem, ko to zahteva 
varnost države, koristna samodejna 
izmenjava pomembnih (osnovnih) 
informacij z zaupanja vrednimi partnerji s 
pomočjo pametnih sistemov IKT, tudi 
glede na človeške vire, ki jih zahteva 
analiza podatkov; zato poziva Komisijo, 
naj zbere podatke o izvajanju obstoječih 
obveznosti na področju samodejne
izmenjave podatkov, med drugim na 
podlagi direktive o boju proti terorizmu;

Or. nl

Predlog spremembe 985
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, naj pri 
izmenjavi informacij, povezanih z bojem 
proti terorizmu, sprejmejo pristop „privzete 
izmenjave informacij“ in si takšne 
informacije izmenjujejo praviloma, 
izmenjavi pa se odpovedo le v posebnih 
primerih, v katerih zadržanje informacij 
narekujejo okoliščine;

34. poziva države članice, naj pri 
izmenjavi informacij, povezanih z bojem 
proti terorizmu, sprejmejo pristop „privzete 
izmenjave informacij“ in si takšne 
informacije izmenjujejo praviloma, 
izmenjavi pa se odpovedo le v posebnih 
primerih, v katerih zadržanje informacij 
narekujejo okoliščine; poleg tega poziva 
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države članice, naj proučijo in si 
izmenjujejo informacije o povezavah med 
organiziranim kriminalom in 
terorističnimi skupinami, ki predstavljajo 
vse večjo grožnjo;

Or. en

Predlog spremembe 986
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, naj pri 
izmenjavi informacij, povezanih z bojem 
proti terorizmu, sprejmejo pristop „privzete 
izmenjave informacij“ in si takšne 
informacije izmenjujejo praviloma, 
izmenjavi pa se odpovedo le v posebnih 
primerih, v katerih zadržanje informacij 
narekujejo okoliščine;

34. poziva države članice, naj pri 
izmenjavi informacij, povezanih z bojem 
proti terorizmu, na podlagi veljavnih 
temeljnih pravnih predpisov, ki urejajo 
posamezne informacijske sisteme,
sprejmejo pristop „privzete izmenjave 
informacij“ in si takšne informacije 
izmenjujejo praviloma, izmenjavi pa se 
odpovedo le v posebnih primerih, v katerih 
zadržanje informacij narekujejo okoliščine;

Or. en

Predlog spremembe 987
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, naj pri 
izmenjavi informacij, povezanih z bojem 
proti terorizmu, sprejmejo pristop „privzete 
izmenjave informacij“ in si takšne 
informacije izmenjujejo praviloma, 
izmenjavi pa se odpovedo le v posebnih 
primerih, v katerih zadržanje informacij 

34. poziva države članice, naj pri 
izmenjavi informacij, povezanih z bojem 
proti terorizmu, sprejmejo pristop „privzete 
izmenjave informacij“ in si takšne 
informacije izmenjujejo praviloma, 
izmenjavi pa se odpovedo le v posebnih 
primerih, v katerih zadržanje informacij 
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narekujejo okoliščine; narekujejo okoliščine, kot določa člen 2(7) 
revidiranega sklepa 2005/671/PNZ;

Or. en

Predlog spremembe 988
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 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, naj pri 
izmenjavi informacij, povezanih z bojem 
proti terorizmu, sprejmejo pristop „privzete 
izmenjave informacij“ in si takšne 
informacije izmenjujejo praviloma, 
izmenjavi pa se odpovedo le v posebnih 
primerih, v katerih zadržanje informacij 
narekujejo okoliščine;

34. poziva države članice, naj pri 
izmenjavi informacij, povezanih z bojem 
proti terorizmu, z drugimi državami 
članicami ter zadevnimi agencijami in 
organi EU sprejmejo pristop „privzete 
izmenjave informacij“ in si takšne 
informacije izmenjujejo praviloma, 
izmenjavi pa se odpovedo le v posebnih 
primerih, v katerih zadržanje informacij 
narekujejo okoliščine;

Or. en

Predlog spremembe 989
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva države članice, naj pri 
izmenjavi informacij, povezanih z bojem 
proti terorizmu, sprejmejo pristop „privzete 
izmenjave informacij“ in si takšne 
informacije izmenjujejo praviloma, 
izmenjavi pa se odpovedo le v posebnih 
primerih, v katerih zadržanje informacij 
narekujejo okoliščine;

34. poziva države članice, naj pri 
izmenjavi informacij, povezanih z bojem 
proti terorizmu, med nacionalnimi 
pristojnimi organi sprejmejo pristop
„privzete izmenjave informacij“ in si 
takšne informacije izmenjujejo praviloma, 
izmenjavi pa se odpovedo le v posebnih 
primerih, v katerih zadržanje informacij 
narekujejo okoliščine;
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Or. en

Predlog spremembe 990
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva države članice, naj 
upoštevajo svoje obveznosti iz direktive o 
boju proti terorizmu glede čimprejšnje 
izmenjave ustreznih informacij, povezanih 
s terorističnimi kaznivimi dejanji, s 
pristojnimi organi drugih držav članic, ne 
le na zahtevo, ampak tudi na lastno 
pobudo;

35. poziva države članice, naj 
upoštevajo svoje obveznosti iz direktive o 
boju proti terorizmu glede čimprejšnje 
izmenjave ustreznih informacij, povezanih 
s terorističnimi kaznivimi dejanji, s 
pristojnimi organi drugih držav članic, ne 
le na zahtevo, ampak tudi na lastno 
pobudo; v zvezi s tem priporoča takojšnjo 
revizijo sklepa 2005/671/PNZ in člena 2 
sklepa, da se bodo zadevne informacije, ki 
jih pristojni organi zberejo v okviru 
kazenskih postopkov v zvezi s 
terorističnimi kaznivimi dejanji, 
samodejno – ne na zahtevo ali spontano –
izmenjevale s pristojnimi organi druge 
države članice, v kateri bi se takšne 
informacije lahko uporabile za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje 
ali pregon terorističnih kaznivih dejanj, 
kot je določeno v Direktivi (EU) 2017/541, 
v tej državi članici;

Or. en

Predlog spremembe 991
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva države članice, naj
upoštevajo svoje obveznosti iz direktive o 

35. poziva države članice, naj izpolnijo
svoje obveznosti iz direktive o boju proti 
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boju proti terorizmu glede čimprejšnje 
izmenjave ustreznih informacij, povezanih 
s terorističnimi kaznivimi dejanji, s 
pristojnimi organi drugih držav članic, ne 
le na zahtevo, ampak tudi na lastno 
pobudo;

terorizmu glede čimprejšnje izmenjave 
ustreznih informacij, povezanih s 
terorističnimi kaznivimi dejanji, s 
pristojnimi organi drugih držav članic, ne 
le na zahtevo, ampak tudi na lastno 
pobudo; pristojni organi kazenskega 
organa bi morali brez obveznega 
predhodnega zahtevka pristojnim 
organom kazenskega pregona drugih 
držav članic predložiti informacije in 
obveščevalne podatke v primerih, v 
katerih obstajajo dejansko razlogi za to, 
da bi lahko te informacije in obveščevalni 
podatki pomagali pri odkrivanju, 
preprečevanju ali preiskovanju kaznivih 
dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 992
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva države članice, naj 
upoštevajo svoje obveznosti iz direktive o 
boju proti terorizmu glede čimprejšnje 
izmenjave ustreznih informacij, povezanih 
s terorističnimi kaznivimi dejanji, s 
pristojnimi organi drugih držav članic, ne 
le na zahtevo, ampak tudi na lastno 
pobudo;

35. poziva države članice, naj 
upoštevajo svoje obveznosti iz direktive o 
boju proti terorizmu glede čimprejšnje 
izmenjave potrebnih informacij, povezanih 
s terorističnimi kaznivimi dejanji, s 
pristojnimi organi drugih držav članic;

Or. fr

Predlog spremembe 993
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 35 a (novo)



AM\1162676SL.docx 141/174 PE627.743v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

35a. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se informacije v zvezi s 
terorističnimi kaznivimi dejanji dosledno 
in sistematično prenašajo v evropske 
sisteme in platforme, zlasti v okviru 
razpisa ukrepa na podlagi člena 36 
uredbe SIS II, in sinhronizirajo, če je 
možno, z izvajanjem doslednega 
tristopenjskega pristopa k izmenjavi 
informacij, tako da se podatki 
schengenskega informacijskega sistema 
in Europola, ki jih Europol obdeluje za 
navzkrižno preverjanje in analizo v 
zadevnem projektu analize, optimalno in 
dosledno uporabljajo;

Or. en

Predlog spremembe 994
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja, da bi lahko odločitev 
nekaterih držav članic, da ne bodo 
sodelovale pri ukrepih policijskega in 
pravosodnega sodelovanja za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih kaznivih dejanj, 
ogrozila hitrost in učinkovitost 
terorističnih preiskav ter imela škodljive 
učinke; poziva države članice, naj se 
vzdržijo odločitev o nesodelovanju na tem 
ključnem področju;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 995
Edward Czesak
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Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja, da bi lahko odločitev 
nekaterih držav članic, da ne bodo 
sodelovale pri ukrepih policijskega in 
pravosodnega sodelovanja za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih kaznivih dejanj, 
ogrozila hitrost in učinkovitost 
terorističnih preiskav ter imela škodljive 
učinke; poziva države članice, naj se 
vzdržijo odločitev o nesodelovanju na tem 
ključnem področju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 996
Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja, da bi lahko odločitev 
nekaterih držav članic, da ne bodo 
sodelovale pri ukrepih policijskega in 
pravosodnega sodelovanja za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih kaznivih dejanj, 
ogrozila hitrost in učinkovitost 
terorističnih preiskav ter imela škodljive 
učinke; poziva države članice, naj se 
vzdržijo odločitev o nesodelovanju na tem 
ključnem področju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 997
Geoffrey Van Orden
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Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja, da bi lahko odločitev 
nekaterih držav članic, da ne bodo 
sodelovale pri ukrepih policijskega in 
pravosodnega sodelovanja za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih kaznivih dejanj, 
ogrozila hitrost in učinkovitost 
terorističnih preiskav ter imela škodljive 
učinke; poziva države članice, naj se 
vzdržijo odločitev o nesodelovanju na tem 
ključnem področju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 998
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja, da bi lahko odločitev 
nekaterih držav članic, da ne bodo 
sodelovale pri ukrepih policijskega in 
pravosodnega sodelovanja za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih kaznivih dejanj,
ogrozila hitrost in učinkovitost terorističnih 
preiskav ter imela škodljive učinke; poziva 
države članice, naj se vzdržijo odločitev o 
nesodelovanju na tem ključnem področju;

36. poudarja, da bi lahko odločitev 
nekaterih držav članic, da ne bodo 
sodelovale pri ukrepih policijskega in 
pravosodnega sodelovanja za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih kaznivih dejanj, 
ogrozila hitrost in učinkovitost terorističnih 
preiskav ter imela škodljive učinke;

Or. fr

Predlog spremembe 999
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 36
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Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja, da bi lahko odločitev 
nekaterih držav članic, da ne bodo 
sodelovale pri ukrepih policijskega in 
pravosodnega sodelovanja za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih kaznivih dejanj, 
ogrozila hitrost in učinkovitost terorističnih 
preiskav ter imela škodljive učinke; poziva 
države članice, naj se vzdržijo odločitev o 
nesodelovanju na tem ključnem področju;

36. poudarja, da bi lahko odločitev 
nekaterih držav članic, da ne bodo 
sodelovale pri ukrepih policijskega in 
pravosodnega sodelovanja za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih kaznivih dejanj, 
ogrozila hitrost in učinkovitost terorističnih 
preiskav ter imela škodljive učinke; poziva 
države članice, naj to upoštevajo in dobro 
pretehtajo stroške in koristi odločitev o
nesodelovanju na tem ključnem področju;

Or. nl

Predlog spremembe 1000
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja, da bi lahko odločitev 
nekaterih držav članic, da ne bodo 
sodelovale pri ukrepih policijskega in 
pravosodnega sodelovanja za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih kaznivih dejanj, 
ogrozila hitrost in učinkovitost terorističnih 
preiskav ter imela škodljive učinke; poziva 
države članice, naj se vzdržijo odločitev o 
nesodelovanju na tem ključnem področju;

36. poudarja, da bi lahko odločitev 
nekaterih držav članic, da ne bodo 
sodelovale pri ukrepih policijskega in 
pravosodnega sodelovanja za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih kaznivih dejanj in 
financiranja terorizma, ogrozila hitrost in 
učinkovitost terorističnih preiskav ter imela 
škodljive učinke; poziva države članice, 
naj se vzdržijo odločitev o nesodelovanju 
na tem ključnem področju;

Or. en

Predlog spremembe 1001
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 37
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Predlog resolucije Predlog spremembe

37. obžaluje, da trenutno obstaja 28 
različnih pravnih ureditev za hrambo 
podatkov, kar škoduje sodelovanju in 
izmenjavi informacij; poziva Komisijo, naj 
ob upoštevanju potreb pristojnih organov 
in posebnosti boja proti terorizmu pripravi 
zakonodajni predlog za hrambo podatkov 
v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz sodne 
prakse Sodišča Evropske unije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1002
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. obžaluje, da trenutno obstaja 28 
različnih pravnih ureditev za hrambo 
podatkov, kar škoduje sodelovanju in 
izmenjavi informacij; poziva Komisijo, naj 
ob upoštevanju potreb pristojnih organov 
in posebnosti boja proti terorizmu pripravi 
zakonodajni predlog za hrambo podatkov 
v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz sodne 
prakse Sodišča Evropske unije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1003
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. obžaluje, da trenutno obstaja 28 37. obžaluje, da trenutno obstaja 28 
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različnih pravnih ureditev za hrambo 
podatkov, kar škoduje sodelovanju in 
izmenjavi informacij; poziva Komisijo, naj 
ob upoštevanju potreb pristojnih organov 
in posebnosti boja proti terorizmu pripravi 
zakonodajni predlog za hrambo podatkov v 
skladu z zahtevami, ki izhajajo iz sodne 
prakse Sodišča Evropske unije;

različnih pravnih ureditev za hrambo 
podatkov, kar škoduje sodelovanju in 
izmenjavi informacij; ugotavlja, da je 
treba poiskati ravnotežje med varnostjo in 
pomisleki glede varstva podatkov v zvezi z 
zakonodajo na področju hrambe podatkov 
ob upoštevanju neposredne grožnje;
poziva Komisijo, naj ob upoštevanju 
potreb pristojnih organov in posebnosti 
boja proti terorizmu, pa tudi pristojnosti 
Sodišča Evropske unije, med drugim z 
obravnavanjem novih oblik komunikacije, 
kot je povrhnje sporočanje (OTT), 
vzpostavitvijo trdnih zaščitnih ukrepov za 
hrambo podatkov s strani ponudnikov 
storitev in dostop do podatkov za kazenske 
preiskave, priložnostmi za 
psevdonimizacijo, določitvijo kategorij 
podatkov, ki so zlasti relevantne za 
učinkovit boj proti terorizmu in hudim 
kaznivim dejanjem, zagotovitvijo posebej 
usposobljenega in nadzorovanega osebja, 
ki se ukvarja z dostopom do podatkov, ali 
uvedbo rednih ocen groženj kot podlage 
za obdobja hrambe, pripravi zakonodajni 
predlog za hrambo podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 1004
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. obžaluje, da trenutno obstaja 28 
različnih pravnih ureditev za hrambo 
podatkov, kar škoduje sodelovanju in 
izmenjavi informacij; poziva Komisijo, naj 
ob upoštevanju potreb pristojnih organov 
in posebnosti boja proti terorizmu pripravi 
zakonodajni predlog za hrambo podatkov 
v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz sodne 
prakse Sodišča Evropske unije;

37. obžaluje, da trenutno obstaja 28 
različnih pravnih ureditev za hrambo 
podatkov, kar škoduje sodelovanju in 
izmenjavi informacij;
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Or. fr

Predlog spremembe 1005
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. obžaluje, da trenutno obstaja 28 
različnih pravnih ureditev za hrambo 
podatkov, kar škoduje sodelovanju in 
izmenjavi informacij; poziva Komisijo, naj 
ob upoštevanju potreb pristojnih organov 
in posebnosti boja proti terorizmu pripravi
zakonodajni predlog za hrambo podatkov v 
skladu z zahtevami, ki izhajajo iz sodne 
prakse Sodišča Evropske unije;

37. je seznanjen z razdrobljenostjo
pravnih ureditev za hrambo podatkov v EU 
po več sodbah Sodišča Evropske unije; 
poudarja, da Sodišče Evropske unije 
meni, da tak ukrep ni potreben in 
sorazmeren; meni, da če bi Komisija 
pripravila zakonodajni predlog za hrambo 
podatkov, bi to morala storiti popolnoma v 
skladu z zahtevami, ki izhajajo iz sodne 
prakse Sodišča Evropske unije, ki upošteva 
temeljne pravice, pa tudi potrebe 
pristojnih organov in posebnosti boja 
proti terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 1006
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. obžaluje, da trenutno obstaja 28 
različnih pravnih ureditev za hrambo
podatkov, kar škoduje sodelovanju in 
izmenjavi informacij; poziva Komisijo, naj 
ob upoštevanju potreb pristojnih organov 
in posebnosti boja proti terorizmu pripravi 
zakonodajni predlog za hrambo podatkov
v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz sodne 
prakse Sodišča Evropske unije;

37. obžaluje, da imajo številne države 
članice kljub dvema prelomnima 
odločitvama Sodišča Evropske unije1a, v 
katerih je odločilo, da splošna in 
nediskriminatorna hramba vseh podatkov
o prometu in lokaciji vseh naročnikov in 
registriranih uporabnikov, povezanih s 
katerimi koli sredstvi elektronske 
komunikacije, ni v skladu z Listino EU o 
temeljnih pravicah ter da to velja tudi za 
nacionalne sheme hrambe podatkov, še 
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naprej vzpostavljene take sheme hrambe 
podatkov; močno poudarja, da morajo vsi 
zakonodajalci upoštevati sodbe Sodišča 
Evropske unije v zvezi s hrambo podatkov;

__________________

1a Sodišče Evropske unije je v svoji sodbi 
glede digitalnih pravic na Irskem iz 
leta 2014 razsodilo, da je Direktiva 
2006/24/ES (direktiva o hrambi podatkov) 
neveljavna, pri čemer je navedlo, da se 
zakonodaja o hrambi podatkov v 
demokratični družbi ne more šteti za 
upravičeno, če ne določa, da mora 
obstajati povezava med podatki, katerih 
hramba je določena, in grožnjo za javno 
varnost, predvsem pa ni omejena na 
hrambo bodisi podatkov v zvezi z 
obdobjem in/ali določenim geografskim 
območjem in/ali krogom danih oseb, ki so 
lahko tako ali drugače vpletene v hudo 
kaznivo dejanje, bodisi podatkov v zvezi z 
osebami, ki bi lahko iz drugih razlogov, s 
tem da bi se hranili njihovi podatki, 
prispevale k boju proti kaznivim dejanjem. 
Leta 2016 je Sodišče Evropske unije v 
skupnih zadevah C-203/15 in C-698/15, 
Tele2Sverige in Watson, ugotovilo, da je 
tudi nacionalne sheme hrambe podatkov 
treba oceniti na podlagi Listine EU o 
temeljnih pravicah, saj je treba člen 15(1) 
Direktive 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 
o obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah), kakor je 
bila spremenjena z Direktivo 2009/136/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009, razlagati v nasprotju 
z nacionalno zakonodajo, ki za namene 
boja proti kaznivim dejanjem zagotavlja 
splošno in nediskriminatorno ohranjanje 
podatkov o prometu in lokaciji vseh 
naročnikov in registriranih uporabnikov v 
zvezi z vsemi elektronskimi 
komunikacijami ter dostop do njih.

Or. en
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Predlog spremembe 1007
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Dimitris Papadakis 
(Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. obžaluje, da trenutno obstaja 28 
različnih pravnih ureditev za hrambo 
podatkov, kar škoduje sodelovanju in 
izmenjavi informacij; poziva Komisijo, naj 
ob upoštevanju potreb pristojnih organov 
in posebnosti boja proti terorizmu pripravi
zakonodajni predlog za hrambo podatkov v 
skladu z zahtevami, ki izhajajo iz sodne 
prakse Sodišča Evropske unije;

37. ugotavlja, da trenutno obstaja 28 
različnih pravnih ureditev za hrambo 
podatkov, kar bi lahko škodovalo
sodelovanju in izmenjavi informacij; 
poziva Komisijo, naj ob upoštevanju 
potreb pristojnih organov in posebnosti 
boja proti terorizmu oceni zakonodajni 
predlog za hrambo podatkov, ki upošteva 
načela omejitve namena, sorazmernosti in 
nujnosti, v skladu z zahtevami, ki izhajajo 
iz sodne prakse Sodišča Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 1008
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. poziva Komisijo, naj vloži 
zakonodajni predlog za razširitev 
pilotnega projekta ADEP na vse države 
članice in Europol ter ta projekt utemelji z 
jasno pravno podlago EU;

Or. en

Predlog spremembe 1009
Eva Joly
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Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. poziva k boljšemu usposabljanju 
za uradnike organov kazenskega pregona 
na področju človekovih pravic in 
svoboščin posameznika, pa tudi k 
zahtevnejšim postopkom za preprečevanje 
možnih zlorab ter učinkoviti zaščiti 
žvižgačev;

Or. en

Predlog spremembe 1010
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poziva države članice, naj 
sistematično preverjajo vse ustrezne 
zbirke podatkov in informacijske sisteme 
ter pravočasno predstavijo vse uporabne 
podatke;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1011
Edward Czesak

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poziva države članice, naj 
sistematično preverjajo vse ustrezne 
zbirke podatkov in informacijske sisteme 
ter pravočasno predstavijo vse uporabne 
podatke;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 1012
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poziva države članice, naj
sistematično preverjajo vse ustrezne zbirke 
podatkov in informacijske sisteme ter 
pravočasno predstavijo vse uporabne 
podatke;

38. poziva države članice, naj
zagotovijo popolno izvajanje 
informacijskih sistemov EU za 
informacije in jih, kadar je ustrezno, v 
celoti preverjajo v skladu z njihovimi 
pravicami do dostopa, določenimi v 
temeljni pravni podlagi, ter pravočasno 
predstavijo vse uporabne podatke, ob tem 
pa poskrbijo za potrebno kakovost 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 1013
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poziva države članice, naj 
sistematično preverjajo vse ustrezne zbirke 
podatkov in informacijske sisteme ter 
pravočasno predstavijo vse uporabne
podatke;

38. poziva države članice, naj 
sistematično preverjajo vse ustrezne zbirke 
podatkov in informacijske sisteme ter 
pravočasno predstavijo podatke, ki 
izpolnjujejo zahteve ustreznih 
informacijskih sistemov glede kakovosti;

Or. en
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Predlog spremembe 1014
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. poziva države članice, naj v čim 
večjem obsegu uporabijo vse kategorije 
povezav in izvedejo vse iskalne 
kombinacije v SIS ter zagotovijo ustrezne 
ravni kadrovskih virov in primerno 
tehnično podporo za urade SIRENE;

39. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezne ravni kadrovskih virov 
in primerno tehnično podporo za vse osebe, 
ki delajo na tem področju, vključno s 
poznavanjem evropskih pravil na 
področju varstva podatkov;

Or. fr

Predlog spremembe 1015
Ivo Belet, Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 39 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

39a. poziva Komisijo, naj predlaga 
posodobitev schengenskega 
informacijskega sistema II, pri čemer naj 
zahteva, da morajo organi kazenskega 
pregona evidentirati tudi kontrolne 
preglede, izvedene pri ciljnih osebah ali 
predmetih, evidentiranih v SIS II, ter 
vzpostavi enotno uporabo SIS II, kar 
zadeva terorizem, da bi zagotovila skladen 
in skupen pristop k takim ciljnim osebam 
ali predmetom ter izboljšala informacije 
za uradnike organov kazenskega pregona 
in sledljivost v okviru kazenskih preiskav;

Or. en

Predlog spremembe 1016
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa
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Predlog resolucije
Odstavek 39 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

39a. poziva sozakonodajalce, naj 
zagotovijo, da bodo lahko obveščevalne 
službe v okviru prenovljene pravne 
ureditve še naprej zakonito dostopale do 
SIS, s čimer bi preprečili nove varnostne 
vrzeli in vrzeli pri izmenjavi informacij;

Or. en

Predlog spremembe 1017
Ivo Belet, Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 39 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

39b. meni, da je bistveno, da 
obveščevalne službe dobijo neposreden 
dostop do schengenskega informacijskega 
sistema in drugih informacijskih sistemov 
EU; zato poziva Komisijo, naj predlaga 
posodobitev zadevne zakonodaje EU, da bi 
se nacionalnim obveščevalnim službam 
omogočil neposreden dostop do zadevnih 
informacijskih sistemov EU;

Or. en

Predlog spremembe 1018
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se relevantne informacije, ki 

40. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se relevantne informacije, ki 
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so na voljo na lokalni ali regionalni ravni 
in v njihovih zbirkah podatkov, po 
možnosti s pomočjo pametnih tehničnih 
storitev samodejno prenesejo v nacionalne 
sisteme in, kadar je to ustrezno, v ustrezne 
evropske zbirke podatkov, ob tem pa 
poskrbijo za kakovost podatkov;

so na voljo na lokalni ali regionalni ravni 
in v njihovih zbirkah podatkov, po 
možnosti s pomočjo pametnih tehničnih 
storitev samodejno prenesejo v nacionalne 
sisteme in, kadar je to ustrezno, v ustrezne 
evropske zbirke podatkov, ob tem pa 
poskrbijo za kakovost podatkov in 
varnostne standarde, pa tudi zaščitne 
ukrepe za varovanje podatkov, zlasti 
omejevanje pravic do dostopa;

Or. en

Predlog spremembe 1019
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se relevantne informacije, ki 
so na voljo na lokalni ali regionalni ravni 
in v njihovih zbirkah podatkov, po 
možnosti s pomočjo pametnih tehničnih 
storitev samodejno prenesejo v nacionalne 
sisteme in, kadar je to ustrezno, v ustrezne 
evropske zbirke podatkov, ob tem pa 
poskrbijo za kakovost podatkov;

40. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se relevantne informacije, ki 
so na voljo na lokalni ali regionalni ravni 
in v njihovih zbirkah podatkov, po 
možnosti s pomočjo pametnih tehničnih 
storitev samodejno prenesejo v nacionalne 
sisteme;

Or. en

Predlog spremembe 1020
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se relevantne informacije, ki 
so na voljo na lokalni ali regionalni ravni 

40. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se relevantne informacije, ki 
so na voljo na lokalni ali regionalni ravni 
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in v njihovih zbirkah podatkov, po 
možnosti s pomočjo pametnih tehničnih 
storitev samodejno prenesejo v nacionalne 
sisteme in, kadar je to ustrezno, v ustrezne 
evropske zbirke podatkov, ob tem pa 
poskrbijo za kakovost podatkov;

in v njihovih zbirkah podatkov, po 
možnosti s pomočjo pametnih tehničnih 
storitev samodejno prenesejo v nacionalne 
sisteme in, kadar je to ustrezno, v ustrezne 
evropske zbirke podatkov, ob tem pa 
poskrbijo za kakovost podatkov in 
kakovost varstva podatkov;

Or. de

Predlog spremembe 1021
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se relevantne informacije, ki 
so na voljo na lokalni ali regionalni ravni 
in v njihovih zbirkah podatkov, po 
možnosti s pomočjo pametnih tehničnih 
storitev samodejno prenesejo v nacionalne 
sisteme in, kadar je to ustrezno, v ustrezne 
evropske zbirke podatkov, ob tem pa 
poskrbijo za kakovost podatkov;

40. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se relevantne informacije, ki 
so na voljo na lokalni ali regionalni ravni 
in v njihovih zbirkah podatkov, s pomočjo
primernih tehničnih storitev prenesejo v 
nacionalne sisteme in, kadar je to ustrezno, 
v ustrezne evropske zbirke podatkov, ob 
tem pa poskrbijo za kakovost in varstvo
podatkov v skladu z evropsko zakonodajo;

Or. fr

Predlog spremembe 1022
Helga Stevens, Kristina Winberg, Monica Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se relevantne informacije, 
ki so na voljo na lokalni ali regionalni 
ravni in v njihovih zbirkah podatkov, po 
možnosti s pomočjo pametnih tehničnih 
storitev samodejno prenesejo v nacionalne 
sisteme in, kadar je to ustrezno, v ustrezne
evropske zbirke podatkov, ob tem pa 

40. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da nacionalne, lokalne in, 
kadar je to ustrezno, regionalne ravni med 
seboj delijo razpoložljive informacije iz 
svojih zbirk podatkov in jih vnašajo v 
evropske zbirke podatkov, po možnosti s 
pomočjo samodejnih ali pametnih 
tehničnih storitev, da razdrobljenost 
pristojnosti ne privede do izgube 
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poskrbijo za kakovost podatkov; informacij;

Or. nl

Predlog spremembe 1023
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja uvedbo osrednjega 
sistema za avtomatizirano identifikacijo 
prstnih odtisov (AIFS) v okviru SIS, ki 
končnim uporabnikom omogoča iskanje 
po SIS na podlagi podatkov o prstnih 
odtisih; poziva k uvedbi sistema do 
leta 2019; poziva države članice, naj 
nemudoma začnejo uporabljati funkcijo 
AFIS v SIS; ugotavlja, da so se ti 
biometrični podatki do zdaj uporabljali le 
za potrditev identitete osebe po 
preverjanju imena ali datuma rojstva, 
čeprav pravna podlaga SIS II omogoča 
shranjevanje prstnih odtisov; meni, da bi 
identifikacija, ki temelji le na prstnih 
odtisih, pomenila precejšnjo dodatno 
vrednost;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1024
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja uvedbo osrednjega 
sistema za avtomatizirano identifikacijo 
prstnih odtisov (AIFS) v okviru SIS, ki 
končnim uporabnikom omogoča iskanje po 
SIS na podlagi podatkov o prstnih odtisih; 

41. pozdravlja uvedbo osrednjega 
sistema za avtomatizirano identifikacijo 
prstnih odtisov (AIFS) v okviru SIS, ki 
končnim uporabnikom omogoča iskanje po 
SIS na podlagi podatkov o prstnih odtisih; 
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poziva k uvedbi sistema do leta 2019; 
poziva države članice, naj nemudoma 
začnejo uporabljati funkcijo AFIS v SIS; 
ugotavlja, da so se ti biometrični podatki 
do zdaj uporabljali le za potrditev identitete 
osebe po preverjanju imena ali datuma 
rojstva, čeprav pravna podlaga SIS II 
omogoča shranjevanje prstnih odtisov;
meni, da bi identifikacija, ki temelji le na 
prstnih odtisih, pomenila precejšnjo 
dodatno vrednost;

poziva k uvedbi sistema do leta 2019; 
poziva države članice, naj nemudoma 
začnejo uporabljati funkcijo AFIS v SIS; 
ugotavlja, da so se ti biometrični podatki 
do zdaj uporabljali le za potrditev identitete 
osebe po preverjanju imena ali datuma 
rojstva, čeprav pravna podlaga SIS II 
omogoča shranjevanje prstnih odtisov;

Or. en

Predlog spremembe 1025
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja uvedbo osrednjega 
sistema za avtomatizirano identifikacijo 
prstnih odtisov (AIFS) v okviru SIS, ki 
končnim uporabnikom omogoča iskanje po 
SIS na podlagi podatkov o prstnih odtisih; 
poziva k uvedbi sistema do leta 2019; 
poziva države članice, naj nemudoma 
začnejo uporabljati funkcijo AFIS v SIS; 
ugotavlja, da so se ti biometrični podatki 
do zdaj uporabljali le za potrditev identitete 
osebe po preverjanju imena ali datuma 
rojstva, čeprav pravna podlaga SIS II 
omogoča shranjevanje prstnih odtisov;
meni, da bi identifikacija, ki temelji le na 
prstnih odtisih, pomenila precejšnjo 
dodatno vrednost;

41. pozdravlja uvedbo osrednjega 
sistema za avtomatizirano identifikacijo 
prstnih odtisov (AIFS) v okviru SIS, ki 
končnim uporabnikom omogoča iskanje po 
SIS na podlagi podatkov o prstnih odtisih; 
poziva k uvedbi sistema do leta 2019; 
poziva države članice, naj nemudoma 
začnejo uporabljati funkcijo AFIS v SIS; 
ugotavlja, da so se ti biometrični podatki 
do zdaj uporabljali le za potrditev identitete 
osebe po preverjanju imena ali datuma 
rojstva, čeprav pravna podlaga SIS II 
omogoča shranjevanje prstnih odtisov;

Or. en

Predlog spremembe 1026
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)
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Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja uvedbo osrednjega 
sistema za avtomatizirano identifikacijo 
prstnih odtisov (AIFS) v okviru SIS, ki 
končnim uporabnikom omogoča iskanje po 
SIS na podlagi podatkov o prstnih odtisih; 
poziva k uvedbi sistema do leta 2019; 
poziva države članice, naj nemudoma 
začnejo uporabljati funkcijo AFIS v SIS; 
ugotavlja, da so se ti biometrični podatki 
do zdaj uporabljali le za potrditev identitete 
osebe po preverjanju imena ali datuma 
rojstva, čeprav pravna podlaga SIS II 
omogoča shranjevanje prstnih odtisov;
meni, da bi identifikacija, ki temelji le na 
prstnih odtisih, pomenila precejšnjo 
dodatno vrednost;

41. pozdravlja uvedbo osrednjega 
sistema za avtomatizirano identifikacijo 
prstnih odtisov (AIFS) v okviru SIS, ki 
končnim uporabnikom omogoča iskanje po 
SIS na podlagi podatkov o prstnih odtisih; 
poziva k uvedbi sistema do leta 2019; 
poziva države članice, naj nemudoma 
začnejo uporabljati funkcijo AFIS v SIS; 
ugotavlja, da so se ti biometrični podatki 
do zdaj uporabljali le za potrditev identitete 
osebe po preverjanju imena ali datuma 
rojstva, čeprav pravna podlaga SIS II 
omogoča shranjevanje prstnih odtisov;

Or. en

Predlog spremembe 1027
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja uvedbo osrednjega 
sistema za avtomatizirano identifikacijo 
prstnih odtisov (AIFS) v okviru SIS, ki 
končnim uporabnikom omogoča iskanje po 
SIS na podlagi podatkov o prstnih odtisih; 
poziva k uvedbi sistema do leta 2019; 
poziva države članice, naj nemudoma 
začnejo uporabljati funkcijo AFIS v SIS; 
ugotavlja, da so se ti biometrični podatki 
do zdaj uporabljali le za potrditev identitete 
osebe po preverjanju imena ali datuma 
rojstva, čeprav pravna podlaga SIS II 
omogoča shranjevanje prstnih odtisov; 

(Ne zadeva slovenske različice.)



AM\1162676SL.docx 159/174 PE627.743v01-00

SL

meni, da bi identifikacija, ki temelji le na 
prstnih odtisih, pomenila precejšnjo 
dodatno vrednost;

Or. fr

Predlog spremembe 1028
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 41 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

41a. pozdravlja novo obliko razpisa 
ukrepa: poizvedovalno kontrolo v skladu s 
členom 36 SIS in novo obveznost 
takojšnjega odgovora urada SIRENE v 
primeru razpisa ukrepa, povezanega s 
terorizmom, ki dopolnjujeta obstoječa 
orodja, ki so pristojnim organom na voljo 
za opredelitev in preiskovanje 
posameznikov, povezanih s terorizmom;

Or. en

Predlog spremembe 1029
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva države članice, naj 
organom kazenskega pregona, ki 
sodelujejo v protiterorističnih operacijah, 
omogočijo dostop do VIS in za to 
predvidijo poenostavljen postopek;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 1030
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva države članice, naj 
organom kazenskega pregona, ki 
sodelujejo v protiterorističnih operacijah, 
omogočijo dostop do VIS in za to 
predvidijo poenostavljen postopek;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1031
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
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva države članice, naj organom 
kazenskega pregona, ki sodelujejo v 
protiterorističnih operacijah, omogočijo 
dostop do VIS in za to predvidijo 
poenostavljen postopek;

42. poziva države članice, naj organom 
kazenskega pregona in obveščevalnim 
službam, ki sodelujejo v protiterorističnih 
operacijah, omogočijo dostop do VIS in za 
to predvidijo poenostavljen postopek;

Or. en

Predlog spremembe 1032
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva države članice, naj organom
kazenskega pregona, ki sodelujejo v 
protiterorističnih operacijah, omogočijo 

42. poziva države članice, naj svojim
organom, pristojnim za protiteroristične 
operacije, omogočijo dostop do VIS in za 
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dostop do VIS in za to predvidijo 
poenostavljen postopek;

to predvidijo poenostavljen postopek;

Or. en

Predlog spremembe 1033
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 42 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

42a. pozdravlja vzpostavitev evropskega 
sistema za potovalne informacije in 
odobritve (ETIAS), ki se bo uporabljal za 
državljane tretjih držav, ki so izvzeti iz 
vizumske obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 1034
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. poziva Komisijo, naj predlaga 
zakonodajo za vzpostavitev enega 
centraliziranega sistema ECRIS, ki bo 
omogočal izmenjavo informacij o 
kazenski evidenci tako za državljane EU 
kot za državljane tretjih držav;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1035
Eva Joly
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Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. poziva Komisijo, naj predlaga 
zakonodajo za vzpostavitev enega 
centraliziranega sistema ECRIS, ki bo 
omogočal izmenjavo informacij o 
kazenski evidenci tako za državljane EU 
kot za državljane tretjih držav;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1036
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poziva, naj direktiva EU o evidenci 
podatkov o potnikih velja za zasebna 
letala, čarterske lete in potovalne agencije 
ter naj za prevoznike velja obveznost 
zbiranja podatkov v ta namen;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1037
Birgit Sippel, Péter Niedermüller

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poziva, naj direktiva EU o evidenci 
podatkov o potnikih velja za zasebna 
letala, čarterske lete in potovalne agencije 
ter naj za prevoznike velja obveznost 
zbiranja podatkov v ta namen;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 1038
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poziva, naj direktiva EU o evidenci 
podatkov o potnikih velja za zasebna letala, 
čarterske lete in potovalne agencije ter naj 
za prevoznike velja obveznost zbiranja 
podatkov v ta namen;

44. poziva, naj direktiva EU o evidenci 
podatkov o potnikih velja za zasebna letala 
ter naj za prevoznike velja obveznost 
zbiranja podatkov v ta namen; poziva 
Komisijo, naj oceni varnostne postopke, 
uzakonjene na aerodromih in manjših 
letališčih v državah članicah EU;

Or. en

Predlog spremembe 1039
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poziva, naj direktiva EU o evidenci 
podatkov o potnikih velja za zasebna letala,
čarterske lete in potovalne agencije ter naj 
za prevoznike velja obveznost zbiranja 
podatkov v ta namen;

44. poziva, naj direktiva EU o evidenci 
podatkov o potnikih velja za zasebna letala,
da se bodo zbirali osebni podatki 
potnikov;

Or. nl

Predlog spremembe 1040
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 44
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Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poziva, naj direktiva EU o evidenci 
podatkov o potnikih velja za zasebna 
letala, čarterske lete in potovalne agencije
ter naj za prevoznike velja obveznost 
zbiranja podatkov v ta namen;

44. poziva, naj direktiva EU o evidenci 
podatkov o potnikih velja za potovalne 
agencije, da se bodo osebni podatki 
potnikov posredovali nacionalnim 
organom;

Or. nl

Predlog spremembe 1041
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poziva, naj direktiva EU o evidenci 
podatkov o potnikih velja za zasebna letala,
čarterske lete in potovalne agencije ter naj 
za prevoznike velja obveznost zbiranja 
podatkov v ta namen;

44. poziva, naj direktiva EU o evidenci 
podatkov o potnikih velja za zasebna letala
in čarterske lete ter naj za prevoznike velja 
obveznost zbiranja podatkov v ta namen;

Or. en

Predlog spremembe 1042
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poziva države članice, naj povežejo 
svoje enote za informacije o potnikih, da 
bi olajšale izmenjavo podatkov iz evidenc 
podatkov o potnikih, ter poziva Komisijo, 
naj predlaga tehnološke rešitve za 
samodejno obdelavo zahtevkov ene enote 
za informacije drugi, da bi izmenjava 
postala manj zamudna in zahtevna v 
smislu človeških virov; zato spodbuja 

črtano
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projekte, kot je projekt ISF za razvoj 
platforme PIU.net na podlagi uveljavljene 
platforme FIU.net, ki ga vodi 
Nizozemska; poziva Komisijo, naj skupaj z 
Europolom podpre razvoj skupnih pravil 
za ciljno usmerjanje in ocen tveganja, ki 
jih bodo uporabljale države članice, da bi 
se Europolu omogočilo iskanje po 
nacionalnih podatkih iz evidenc podatkov 
o potnikih s centralnimi algoritmi;

Or. fr

Predlog spremembe 1043
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poziva države članice, naj povežejo 
svoje enote za informacije o potnikih, da 
bi olajšale izmenjavo podatkov iz evidenc 
podatkov o potnikih, ter poziva Komisijo, 
naj predlaga tehnološke rešitve za 
samodejno obdelavo zahtevkov ene enote 
za informacije drugi, da bi izmenjava 
postala manj zamudna in zahtevna v smislu 
človeških virov; zato spodbuja projekte, 
kot je projekt ISF za razvoj platforme 
PIU.net na podlagi uveljavljene platforme 
FIU.net, ki ga vodi Nizozemska; poziva 
Komisijo, naj skupaj z Europolom podpre 
razvoj skupnih pravil za ciljno usmerjanje 
in ocen tveganja, ki jih bodo uporabljale 
države članice, da bi se Europolu 
omogočilo iskanje po nacionalnih 
podatkih iz evidenc podatkov o potnikih s 
centralnimi algoritmi;

45. poziva Komisijo, naj predlaga 
tehnološke rešitve za samodejno obdelavo 
zahtevkov ene enote za informacije drugi, 
da bi izmenjava postala manj zamudna in 
zahtevna v smislu človeških virov; je 
seznanjen s projekti, kot je projekt ISF za 
razvoj platforme PIU.net na podlagi 
uveljavljene platforme FIU.net, ki ga vodi 
Nizozemska;

__________________

1a Člen 9 direktive EU o evidenci podatkov 
o potnikih že zdaj jasno določa, da države 
članice zagotovijo, da enota za 
informacije o potnikih v zvezi z osebami, 
ki jih identificira, posreduje vse ustrezne 
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in potrebne podatke iz evidenc podatkov o 
potnikih ali rezultate njihove obdelave 
ustreznim enotam drugih držav članic. 
Zato ni jasno, k čemu poziva prvi stavek 
izvirnega odstavka. Kar zadeva zadnji del 
izvirnega odstavka, so pogoji za dostop 
Europola do podatkov iz evidenc podatkov 
o potnikih jasno določeni v členu 10 
direktive EU o evidenci podatkov o 
potnikih. 

Or. en

Predlog spremembe 1044
Ivo Belet, Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poziva države članice, naj povežejo 
svoje enote za informacije o potnikih, da bi 
olajšale izmenjavo podatkov iz evidenc 
podatkov o potnikih, ter poziva Komisijo, 
naj predlaga tehnološke rešitve za 
samodejno obdelavo zahtevkov ene enote 
za informacije drugi, da bi izmenjava 
postala manj zamudna in zahtevna v smislu 
človeških virov; zato spodbuja projekte, 
kot je projekt ISF za razvoj platforme 
PIU.net na podlagi uveljavljene platforme 
FIU.net, ki ga vodi Nizozemska; poziva 
Komisijo, naj skupaj z Europolom podpre 
razvoj skupnih pravil za ciljno usmerjanje 
in ocen tveganja, ki jih bodo uporabljale 
države članice, da bi se Europolu 
omogočilo iskanje po nacionalnih podatkih 
iz evidenc podatkov o potnikih s 
centralnimi algoritmi;

45. poziva države članice, naj
nemudoma v celoti začnejo izvajati
direktivo EU o evidenci podatkov o 
potnikih, Komisijo pa poziva, naj hitro 
nadaljuje postopke ugotavljanja kršitev 
zoper tiste države članice, ki tega še niso 
storile; poziva države članice, naj
povežejo svoje enote za informacije o 
potnikih, da bi olajšale izmenjavo 
podatkov iz evidenc podatkov o potnikih, 
ter poziva Komisijo, naj predlaga 
tehnološke rešitve za samodejno obdelavo 
zahtevkov ene enote za informacije drugi, 
da bi izmenjava postala manj zamudna in 
zahtevna v smislu človeških virov; zato 
spodbuja projekte, kot je projekt ISF za 
razvoj platforme PIU.net na podlagi 
uveljavljene platforme FIU.net, ki ga vodi 
Nizozemska; poziva Komisijo, naj skupaj z 
Europolom podpre razvoj skupnih pravil za 
ciljno usmerjanje in ocen tveganja, ki jih 
bodo uporabljale države članice, da bi se 
Europolu omogočilo iskanje po 
nacionalnih podatkih iz evidenc podatkov o 
potnikih s centralnimi algoritmi;
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Or. en

Predlog spremembe 1045
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poziva države članice, naj povežejo 
svoje enote za informacije o potnikih, da bi 
olajšale izmenjavo podatkov iz evidenc 
podatkov o potnikih, ter poziva Komisijo, 
naj predlaga tehnološke rešitve za 
samodejno obdelavo zahtevkov ene enote 
za informacije drugi, da bi izmenjava 
postala manj zamudna in zahtevna v smislu 
človeških virov; zato spodbuja projekte, 
kot je projekt ISF za razvoj platforme 
PIU.net na podlagi uveljavljene platforme
FIU.net, ki ga vodi Nizozemska; poziva 
Komisijo, naj skupaj z Europolom podpre 
razvoj skupnih pravil za ciljno usmerjanje 
in ocen tveganja, ki jih bodo uporabljale 
države članice, da bi se Europolu
omogočilo iskanje po nacionalnih 
podatkih iz evidenc podatkov o potnikih s 
centralnimi algoritmi;

45. poziva države članice, naj povežejo 
svoje enote za informacije o potnikih, da bi 
olajšale izmenjavo podatkov iz evidenc 
podatkov o potnikih, ter poziva Komisijo, 
naj predlaga tehnološke rešitve za 
samodejno obdelavo zahtevkov ene enote 
za informacije drugi, da bi izmenjava 
postala manj zamudna in zahtevna v smislu 
človeških virov; zato spodbuja projekte, 
kot je projekt ISF za razvoj platforme 
PIU.net po analogiji z uveljavljeno 
platformo FIU.net, ki ga vodi Nizozemska; 
poziva Komisijo, naj Europolu posledično 
omogoči neposredno preverjanje podatkov
v decentraliziranih zbirkah podatkov o 
potnikih;

Or. nl

Predlog spremembe 1046
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poziva države članice, naj povežejo 
svoje enote za informacije o potnikih, da bi 
olajšale izmenjavo podatkov iz evidenc 
podatkov o potnikih, ter poziva Komisijo, 
naj predlaga tehnološke rešitve za 

45. poziva države članice, naj povežejo 
svoje enote za informacije o potnikih, da bi 
olajšale izmenjavo podatkov iz evidenc 
podatkov o potnikih, ter poziva Komisijo, 
naj predlaga tehnološke rešitve za
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samodejno obdelavo zahtevkov ene enote 
za informacije drugi, da bi izmenjava 
postala manj zamudna in zahtevna v smislu 
človeških virov; zato spodbuja projekte, 
kot je projekt ISF za razvoj platforme 
PIU.net na podlagi uveljavljene platforme 
FIU.net, ki ga vodi Nizozemska; poziva 
Komisijo, naj skupaj z Europolom podpre 
razvoj skupnih pravil za ciljno usmerjanje 
in ocen tveganja, ki jih bodo uporabljale 
države članice, da bi se Europolu 
omogočilo iskanje po nacionalnih 
podatkih iz evidenc podatkov o potnikih s 
centralnimi algoritmi;

samodejno obdelavo zahtevkov ene enote 
za informacije drugi, da bi izmenjava 
postala manj zamudna in zahtevna v smislu 
človeških virov; zato spodbuja projekte, 
kot je projekt ISF za razvoj platforme 
PIU.net na podlagi uveljavljene platforme 
FIU.net, ki ga vodi Nizozemska; poziva 
Komisijo, naj skupaj z Europolom podpre 
razvoj skupnih pravil za ciljno usmerjanje 
in ocen tveganja, ki jih bodo uporabljale 
države članice;

Or. en

Predlog spremembe 1047
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poziva države članice, naj povežejo 
svoje enote za informacije o potnikih, da bi 
olajšale izmenjavo podatkov iz evidenc 
podatkov o potnikih, ter poziva Komisijo, 
naj predlaga tehnološke rešitve za 
samodejno obdelavo zahtevkov ene enote 
za informacije drugi, da bi izmenjava
postala manj zamudna in zahtevna v 
smislu človeških virov; zato spodbuja 
projekte, kot je projekt ISF za razvoj 
platforme PIU.net na podlagi uveljavljene 
platforme FIU.net, ki ga vodi Nizozemska; 
poziva Komisijo, naj skupaj z Europolom 
podpre razvoj skupnih pravil za ciljno 
usmerjanje in ocen tveganja, ki jih bodo 
uporabljale države članice, da bi se 
Europolu omogočilo iskanje po 
nacionalnih podatkih iz evidenc podatkov o 
potnikih s centralnimi algoritmi;

45. poziva države članice, naj povežejo 
svoje enote za informacije o potnikih, da bi 
olajšale izmenjavo podatkov iz evidenc 
podatkov o potnikih, ter poziva Komisijo, 
naj predlaga tehnološke rešitve za 
samodejno obdelavo zahtevkov ene enote 
za informacije drugi, da bi izmenjava
podatkov iz evidenc podatkov o potnikih 
in njihova vključitev v različne sisteme 
postali manj zamudni in zahtevni v smislu 
človeških virov; zato spodbuja projekte, 
kot je projekt ISF za razvoj platforme 
PIU.net na podlagi uveljavljene platforme 
FIU.net, ki ga vodi Nizozemska; poziva 
Komisijo, naj skupaj z Europolom podpre 
razvoj skupnih pravil za ciljno usmerjanje 
in ocen tveganja, ki jih bodo uporabljale 
države članice, da bi se Europolu 
omogočilo iskanje po nacionalnih podatkih 
iz evidenc podatkov o potnikih s 
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centralnimi algoritmi;

Or. en

Predlog spremembe 1048
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poziva države članice, naj povežejo 
svoje enote za informacije o potnikih, da bi 
olajšale izmenjavo podatkov iz evidenc 
podatkov o potnikih, ter poziva Komisijo, 
naj predlaga tehnološke rešitve za 
samodejno obdelavo zahtevkov ene enote 
za informacije drugi, da bi izmenjava 
postala manj zamudna in zahtevna v smislu 
človeških virov; zato spodbuja projekte, 
kot je projekt ISF za razvoj platforme 
PIU.net na podlagi uveljavljene platforme 
FIU.net, ki ga vodi Nizozemska; poziva 
Komisijo, naj skupaj z Europolom podpre 
razvoj skupnih pravil za ciljno usmerjanje 
in ocen tveganja, ki jih bodo uporabljale 
države članice, da bi se Europolu
omogočilo iskanje po nacionalnih podatkih 
iz evidenc podatkov o potnikih s 
centralnimi algoritmi;

45. poziva države članice, naj povežejo 
svoje enote za informacije o potnikih, da bi 
olajšale izmenjavo podatkov iz evidenc 
podatkov o potnikih, ter poziva Komisijo, 
naj predlaga tehnološke rešitve za 
samodejno obdelavo zahtevkov ene enote 
za informacije drugi, da bi izmenjava 
postala manj zamudna in zahtevna v smislu 
človeških virov; zato spodbuja projekte, 
kot je projekt ISF za razvoj platforme 
PIU.net na podlagi uveljavljene platforme 
FIU.net, ki ga vodi Nizozemska; poziva 
Komisijo, naj skupaj z Europolom podpre 
razvoj skupnih pravil za ciljno usmerjanje 
in ocen tveganja, ki jih bodo uporabljale 
države članice, da bi se omogočilo iskanje 
po nacionalnih podatkih iz evidenc 
podatkov o potnikih s centralnimi 
algoritmi;

Or. en

Predlog spremembe 1049
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 45 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

45a. poziva Komisijo, naj izvaja skupne 
standarde za analizo podatkov iz evidenc 
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podatkov o potnikih, da opredeli sumljive 
osebe ali vedenja, ki bi se nato štela za 
ustrezna za namene člena 9 direktive o 
evidenci podatkov o potnikih, podatki o 
njih pa bi se sistematično in samodejno 
pošiljali drugim državam članicam;

Or. en

Predlog spremembe 1050
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poziva države članice, naj 
razmislijo o oblikovanju sistemov, 
podobnih evidenci podatkov o potnikih, za 
druge mednarodne načine prevoza;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1051
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poziva države članice, naj 
razmislijo o oblikovanju sistemov, 
podobnih evidenci podatkov o potnikih, za 
druge mednarodne načine prevoza;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1052
Eva Joly
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Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poziva države članice, naj 
razmislijo o oblikovanju sistemov, 
podobnih evidenci podatkov o potnikih, za 
druge mednarodne načine prevoza;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1053
Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poziva države članice, naj 
razmislijo o oblikovanju sistemov, 
podobnih evidenci podatkov o potnikih, za 
druge mednarodne načine prevoza;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1054
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poziva države članice, naj 
razmislijo o oblikovanju sistemov, 
podobnih evidenci podatkov o potnikih, za 
druge mednarodne načine prevoza;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 1055
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poziva države članice, naj 
razmislijo o oblikovanju sistemov, 
podobnih evidenci podatkov o potnikih, za 
druge mednarodne načine prevoza;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1056
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, 
Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poziva države članice, naj 
razmislijo o oblikovanju sistemov, 
podobnih evidenci podatkov o potnikih, za 
druge mednarodne načine prevoza;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1057
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poziva države članice, naj 
razmislijo o oblikovanju sistemov, 
podobnih evidenci podatkov o potnikih, za 
druge mednarodne načine prevoza;

46. poziva države članice, naj 
razmislijo o oblikovanju sistemov, 
podobnih evidenci podatkov o potnikih, za 
druge mednarodne načine prevoza, kot sta 
avtobusni in železniški, upoštevajoč 
dosežene dogovore delovne skupine, ki ji 
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predseduje Belgija, z Nizozemsko, 
Francijo in Združenim kraljestvom;

Or. nl

Predlog spremembe 1058
Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Odstavek 46 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

46a. poziva k določitvi ureditev, ki bi 
omogočile nadaljnje popolno sodelovanje 
Združenega kraljestva z EU, kar zadeva 
podatke iz evidenc podatkov o potnikih, 
SIS II in prümski sistem;

Or. en

Predlog spremembe 1059
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. poziva države članice, naj bodo 
njihove enote za informacije o potnikih 
večdisciplinarne ter vključujejo osebje 
carinskih organov, organov kazenskega 
pregona in obveščevalnih organov, da si 
bodo pristojni organi bolje izmenjevali 
informacije;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1060
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 47
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Predlog resolucije Predlog spremembe

47. poziva države članice, naj bodo 
njihove enote za informacije o potnikih 
večdisciplinarne ter vključujejo osebje 
carinskih organov, organov kazenskega 
pregona in obveščevalnih organov, da si 
bodo pristojni organi bolje izmenjevali 
informacije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1061
Birgit Sippel, Péter Niedermüller

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. poziva države članice, naj bodo 
njihove enote za informacije o potnikih 
večdisciplinarne ter vključujejo osebje 
carinskih organov, organov kazenskega 
pregona in obveščevalnih organov, da si 
bodo pristojni organi bolje izmenjevali 
informacije;

črtano

Or. en
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