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Predlog spremembe 1062
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poziva države članice, naj prümsko 
mrežo okrepijo s posodobitvijo svojih 
nacionalnih sistemov obdelave, tako da se 
bodo prilagodili sodobni informacijski 
tehnologiji; poziva Komisijo, naj nadalje 
razvija model vozlišč in krakov (zvezdasto 
omrežje), da bodo nacionalni sistemi 
učinkoviteje povezani prek centralnega 
usmerjevalnika;

48. ugotavlja, da se je rok za izvedbo 
prümskih sklepov iztekel 
26. avgusta 2011, a še vedno niso vse 
države članice v celoti izvedle sklepov,
zato poziva te države članice, naj končno 
izpolnijo svoje obveznosti v skladu z 
zakonodajo EU in v celoti izvedejo 
prümske sklepe ter okrepijo prümsko 
mrežo s posodobitvijo svojih nacionalnih 
sistemov obdelave, tako da se bodo 
prilagodili sodobni informacijski 
tehnologiji; poziva Komisijo, naj nadalje 
razvija model vozlišč in krakov (zvezdasto 
omrežje), da bodo nacionalni sistemi 
učinkoviteje povezani prek centralnega 
usmerjevalnika;

Or. en

Predlog spremembe 1063
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poziva države članice, naj prümsko 
mrežo okrepijo s posodobitvijo svojih 
nacionalnih sistemov obdelave, tako da se 
bodo prilagodili sodobni informacijski 
tehnologiji; poziva Komisijo, naj nadalje 
razvija model vozlišč in krakov (zvezdasto 
omrežje), da bodo nacionalni sistemi 
učinkoviteje povezani prek centralnega 
usmerjevalnika;

48. poziva države članice, naj prümsko 
mrežo okrepijo s posodobitvijo svojih 
nacionalnih sistemov obdelave, tako da se 
bodo prilagodili sodobni informacijski 
tehnologiji; poziva Komisijo in Svet, naj
posodobita in nadgradita prümska sklepa 
2008/615/PNZ in 2008/616/PNZ z dne 
23. junija 2008, da bodo nacionalni sistemi 
učinkoviteje povezani, ter posodobita 
člene o varstvu podatkov v skladu z 
najsodobnejšim pravnim redom Unije o 
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varstvu podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 1064
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poziva države članice, naj prümsko 
mrežo okrepijo s posodobitvijo svojih 
nacionalnih sistemov obdelave, tako da se 
bodo prilagodili sodobni informacijski 
tehnologiji; poziva Komisijo, naj nadalje 
razvija model vozlišč in krakov (zvezdasto 
omrežje), da bodo nacionalni sistemi 
učinkoviteje povezani prek centralnega 
usmerjevalnika;

48. ugotavlja, da se je rok za izvedbo 
prümskih sklepov iztekel 
26. avgusta 2011, a še vedno niso vse 
države članice v celoti izvedle sklepov,
zato poziva te države članice, naj končno 
izpolnijo svoje obveznosti v skladu z 
zakonodajo EU in v celoti izvedejo 
prümske sklepe ter okrepijo prümsko 
mrežo s posodobitvijo svojih nacionalnih 
sistemov obdelave, tako da se bodo 
prilagodili sodobni informacijski 
tehnologiji;

Or. en

Predlog spremembe 1065
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poziva države članice, naj prümsko 
mrežo okrepijo s posodobitvijo svojih 
nacionalnih sistemov obdelave, tako da se 
bodo prilagodili sodobni informacijski 
tehnologiji; poziva Komisijo, naj nadalje 
razvija model vozlišč in krakov (zvezdasto 
omrežje), da bodo nacionalni sistemi 
učinkoviteje povezani prek centralnega 
usmerjevalnika;

48. poziva države članice, naj prümsko 
mrežo okrepijo s posodobitvijo svojih 
nacionalnih sistemov obdelave, tako da se 
bodo prilagodili sodobni informacijski 
tehnologiji;
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Or. fr

Predlog spremembe 1066
Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poziva države članice, naj prümsko 
mrežo okrepijo s posodobitvijo svojih 
nacionalnih sistemov obdelave, tako da se
bodo prilagodili sodobni informacijski 
tehnologiji; poziva Komisijo, naj nadalje 
razvija model vozlišč in krakov (zvezdasto 
omrežje), da bodo nacionalni sistemi 
učinkoviteje povezani prek centralnega 
usmerjevalnika;

48. poziva države članice, naj prümsko 
mrežo okrepijo s posodobitvijo svojih 
nacionalnih sistemov obdelave, tako da 
bodo ti skladni z vidika IKT, pri čemer je 
priporočljivo omejiti razdrobljenost 
pristojnosti ustreznih notranjih služb, da
bi bilo mogoče podatke hitreje obdelovati 
in jih izmenjevati z evropskimi partnerji;

Or. nl

Predlog spremembe 1067
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 48 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

48a. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog za razširitev sistema 
vstopa/izstopa, da bi se njegovo področje 
uporabe razširilo na vse državljane tretjih 
držav in na evropske državljane tako, da 
bi se zabeležil vsak vstop na evropsko 
ozemlje ali izstop z njega;

Or. fr

Predlog spremembe 1068
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz



PE627.744v01-00 6/175 AM\1162677SL.docx

SL

Predlog resolucije
Odstavek 48 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

48a. poziva države članice, naj v celoti
izvajajo Prümsko pogodbo in Sklep Sveta 
EU 2008/615/PNZ ter pristopijo k 
evropskemu modelu za izmenjavo 
informacij in švedski pobudi;

Or. en

Predlog spremembe 1069
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. pozdravlja predlagane uredbe o 
interoperabilnosti ter poziva, naj se v 
prihodnosti vanje vključijo dodatni 
informacijski sistemi, vključno z 
decentraliziranimi evropskimi in 
nacionalnimi sistemi; poziva države 
članice, naj proaktivno sodelujejo v tem 
procesu; meni, da je interoperabilnost 
bistvena za združitev vseh ustreznih in 
potrebnih informacij, zlasti podatkov o 
identiteti, ob hkratnem upoštevanju pravic 
do dostopa in omejitve namena;

49. je seznanjen s predlogom Komisije
o interoperabilnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 1070
Péter Niedermüller, Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 49
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Predlog resolucije Predlog spremembe

49. pozdravlja predlagane uredbe o 
interoperabilnosti ter poziva, naj se v 
prihodnosti vanje vključijo dodatni 
informacijski sistemi, vključno z 
decentraliziranimi evropskimi in 
nacionalnimi sistemi; poziva države 
članice, naj proaktivno sodelujejo v tem 
procesu; meni, da je interoperabilnost 
bistvena za združitev vseh ustreznih in 
potrebnih informacij, zlasti podatkov o 
identiteti, ob hkratnem upoštevanju pravic 
do dostopa in omejitve namena;

49. pozdravlja predlagane uredbe o 
interoperabilnosti; poziva države članice, 
naj proaktivno sodelujejo v tem procesu;
poudarja, da mora koncept 
interoperabilnosti prestati preskuse 
sorazmernosti in nujnosti, glede na to, da
je ENVP v svojem mnenju navedel, da 
smo v zvezi z načinom obravnavanja 
podatkovnih zbirk na področju pravosodja 
in notranjih zadev na točki brez vrnitve; 
poudarja, da je takšna rešitev lahko 
sprejeta samo, če se dokaže, da vzpostavlja 
pravo ravnovesje med legitimnimi 
potrebami organov po pravočasnih, 
učinkovitih in ustreznih informacijah v 
skladu z njihovimi pravicami do dostopa,
določenimi v ustrezni pravni podlagi, ter 
temeljnimi pravicami oseb, na katere se 
nanašajo podatki, zlasti pravicama do 
zasebnosti in varstva podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 1071
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. pozdravlja predlagane uredbe o 
interoperabilnosti ter poziva, naj se v 
prihodnosti vanje vključijo dodatni 
informacijski sistemi, vključno z 
decentraliziranimi evropskimi in 
nacionalnimi sistemi; poziva države 
članice, naj proaktivno sodelujejo v tem 
procesu; meni, da je interoperabilnost 
bistvena za združitev vseh ustreznih in 
potrebnih informacij, zlasti podatkov o 
identiteti, ob hkratnem upoštevanju pravic 
do dostopa in omejitve namena;

49. je seznanjen s predlaganimi 
uredbami o interoperabilnosti in poziva k 
popolni uskladitvi s pravili EU o varstvu 
podatkov, zlasti v zvezi s pravicami do 
dostopa in omejitvami namena; poziva 
države članice, naj proaktivno sodelujejo v 
tem procesu;
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Or. en

Predlog spremembe 1072
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. pozdravlja predlagane uredbe o 
interoperabilnosti ter poziva, naj se v 
prihodnosti vanje vključijo dodatni 
informacijski sistemi, vključno z 
decentraliziranimi evropskimi in 
nacionalnimi sistemi; poziva države 
članice, naj proaktivno sodelujejo v tem 
procesu; meni, da je interoperabilnost 
bistvena za združitev vseh ustreznih in 
potrebnih informacij, zlasti podatkov o 
identiteti, ob hkratnem upoštevanju pravic 
do dostopa in omejitve namena;

49. je seznanjen s predlaganimi 
uredbami o interoperabilnosti in poudarja, 
da mora koncept interoperabilnosti 
prestati preskuse sorazmernosti in 
nujnosti v skladu z mnenjem ENVP; 
poudarja, da je takšna rešitev lahko 
sprejeta samo, če se dokaže, da vzpostavlja 
pravo ravnovesje med legitimnimi 
potrebami organov po pravočasnih, 
učinkovitih in ustreznih informacijah v 
skladu z njihovimi pravicami do dostopa,
določenimi v pravni podlagi, ter 
temeljnimi pravicami oseb, na katere se 
nanašajo podatki, zlasti pravicama do 
zasebnosti in varstva podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 1073
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. pozdravlja predlagane uredbe o 
interoperabilnosti ter poziva, naj se v 
prihodnosti vanje vključijo dodatni 
informacijski sistemi, vključno z 
decentraliziranimi evropskimi in 
nacionalnimi sistemi; poziva države 
članice, naj proaktivno sodelujejo v tem 
procesu; meni, da je interoperabilnost 

49. pozdravlja predlagane uredbe o 
interoperabilnosti; poziva države članice, 
naj proaktivno sodelujejo v tem procesu; 
meni, da je interoperabilnost bistvena za 
združitev vseh ustreznih in potrebnih 
informacij, zlasti podatkov o identiteti, ob 
hkratnem upoštevanju pravic do dostopa in 
omejitve namena;
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bistvena za združitev vseh ustreznih in 
potrebnih informacij, zlasti podatkov o 
identiteti, ob hkratnem upoštevanju pravic 
do dostopa in omejitve namena;

Or. en

Predlog spremembe 1074
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. poziva, naj se ob tesnem 
sodelovanju agencije eu-LISA takoj začne 
nadaljnji razvoj standarda UMF, da bo 
izpolnjeval potrebe prihodnjih
interoperabilnih informacijskih sistemov 
in bo lahko del usklajenega prizadevanja za 
izboljšanje kakovosti podatkov v obsežnih 
informacijskih sistemih;

50. poziva, naj se ob tesnem 
sodelovanju agencije eu-LISA takoj začne 
nadaljnji razvoj standarda UMF, da bo 
izpolnjeval potrebe prihodnjih 
informacijskih sistemov in bo lahko del 
usklajenega prizadevanja za izboljšanje 
kakovosti podatkov v obsežnih 
informacijskih sistemih;

Or. fr

Predlog spremembe 1075
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. poziva k natančnemu opisu 
osnovnih harmoniziranih standardov glede 
kakovosti vnesenih podatkov, ki jih je treba 
vzpostaviti na ravni EU in uporabljati v 
vseh informacijskih sistemih, da bi se 
zagotovila dosledna kakovost podatkov, ki 
jih vsebujejo; poziva agencijo eu-LISA, naj 
pripravi skupne kazalnike in preglede ter 
razvije centralno zmogljivost za 
spremljanje kakovosti podatkov za vse 
sisteme v svoji pristojnosti; poziva k 

51. poziva k natančnemu opisu 
osnovnih harmoniziranih standardov glede 
kakovosti vnesenih podatkov, ki jih je treba 
vzpostaviti na ravni EU in uporabljati v 
vseh informacijskih sistemih, da bi se 
zagotovila dosledna kakovost podatkov, ki 
jih vsebujejo; poziva agencijo eu-LISA, naj 
pripravi skupne standarde in preglede ter 
razvije centralno zmogljivost za 
spremljanje kakovosti podatkov za vse 
sisteme v svoji pristojnosti;
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izvajanju avtomatiziranih mehanizmov za 
nadzor kakovosti podatkov, kot jih je 
predlagala Komisija; nadalje priporoča, 
da bi morale v primeru, da agencija eu-
LISA v poročilih državam članicam 
ugotovi nepravilnosti, te države popraviti 
podatke ali utemeljiti, zakaj jih niso 
popravile;

Or. nl

Predlog spremembe 1076
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. poziva k natančnemu opisu 
osnovnih harmoniziranih standardov glede 
kakovosti vnesenih podatkov, ki jih je treba 
vzpostaviti na ravni EU in uporabljati v 
vseh informacijskih sistemih, da bi se 
zagotovila dosledna kakovost podatkov, ki 
jih vsebujejo; poziva agencijo eu-LISA, naj 
pripravi skupne kazalnike in preglede ter 
razvije centralno zmogljivost za 
spremljanje kakovosti podatkov za vse 
sisteme v svoji pristojnosti; poziva k 
izvajanju avtomatiziranih mehanizmov za 
nadzor kakovosti podatkov, kot jih je 
predlagala Komisija; nadalje priporoča, da 
bi morale v primeru, da agencija eu-LISA 
v poročilih državam članicam ugotovi 
nepravilnosti, te države popraviti podatke 
ali utemeljiti, zakaj jih niso popravile;

51. poziva k natančnemu opisu 
osnovnih harmoniziranih standardov glede 
kakovosti vnesenih podatkov, ki jih je treba 
vzpostaviti na ravni EU in uporabljati v 
vseh informacijskih sistemih, da bi se 
zagotovila dosledna kakovost podatkov, ki 
jih vsebujejo; poziva agencijo eu-LISA, naj 
pripravi skupne kazalnike in preglede ter 
razvije centralno zmogljivost za 
spremljanje kakovosti podatkov za vse 
sisteme v svoji pristojnosti; nadalje 
priporoča, da bi morale v primeru, da 
agencija eu-LISA v poročilih državam 
članicam ugotovi nepravilnosti, te države 
popraviti podatke ali utemeljiti, zakaj jih 
niso popravile;

Or. fr

Predlog spremembe 1077
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen
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Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. poziva k natančnemu opisu 
osnovnih harmoniziranih standardov glede 
kakovosti vnesenih podatkov, ki jih je treba 
vzpostaviti na ravni EU in uporabljati v 
vseh informacijskih sistemih, da bi se 
zagotovila dosledna kakovost podatkov, ki 
jih vsebujejo; poziva agencijo eu-LISA, naj 
pripravi skupne kazalnike in preglede ter 
razvije centralno zmogljivost za 
spremljanje kakovosti podatkov za vse 
sisteme v svoji pristojnosti; poziva k 
izvajanju avtomatiziranih mehanizmov za 
nadzor kakovosti podatkov, kot jih je 
predlagala Komisija; nadalje priporoča, da 
bi morale v primeru, da agencija eu-LISA 
v poročilih državam članicam ugotovi 
nepravilnosti, te države popraviti podatke 
ali utemeljiti, zakaj jih niso popravile;

51. poziva k natančnemu opisu 
osnovnih harmoniziranih standardov glede 
kakovosti vnesenih podatkov, ki jih je treba 
vzpostaviti na ravni EU v skladu z merili iz 
novega svežnja o varstvu podatkov in 
uporabljati v vseh informacijskih sistemih, 
da bi se zagotovila dosledna kakovost 
podatkov, ki jih vsebujejo; poziva agencijo 
eu-LISA, naj pripravi skupne kazalnike in 
preglede ter razvije centralno zmogljivost 
za spremljanje kakovosti podatkov za vse 
sisteme v svoji pristojnosti; poziva k 
izvajanju avtomatiziranih mehanizmov za 
nadzor kakovosti podatkov, kot jih je 
predlagala Komisija; nadalje priporoča, da 
bi morale v primeru, da agencija eu-LISA 
v poročilih državam članicam ugotovi 
nepravilnosti, te države popraviti podatke 
ali utemeljiti, zakaj jih niso popravile;

Or. en

Predlog spremembe 1078
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 51 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

51a. poudarja, da je potrebno stalno
usposabljanje za zagotovitev izmenjave
znanja ter ozaveščenost o nujnih zahtevah 
za uporabo sistema ter potrebnih ukrepih 
za zagotovitev kakovosti vnesenih 
podatkov;

Or. en
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Predlog spremembe 1079
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. je kritičen do nezadostnega 
financiranja in kadrovskih virov agencije 
eu-LISA glede na njene čedalje večje 
odgovornosti; poziva, da je treba to 
agencijo okrepiti z dodatno zmogljivostjo 
in sredstvi, ki jih potrebuje za učinkovito 
izvajanje novih nalog, kar mora 
upoštevati novi večletni finančni okvir;

52. je kritičen do nezadostnega 
financiranja in kadrovskih virov agencije 
eu-LISA;

Or. fr

Predlog spremembe 1080
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. je kritičen do nezadostnega 
financiranja in kadrovskih virov agencije 
eu-LISA glede na njene čedalje večje 
odgovornosti; poziva, da je treba to 
agencijo okrepiti z dodatno zmogljivostjo 
in sredstvi, ki jih potrebuje za učinkovito 
izvajanje novih nalog, kar mora 
upoštevati novi večletni finančni okvir;

52. poziva, naj se preuči, ali ima 
agencija eu-LISA na voljo dovolj 
finančnih in kadrovskih virov glede na 
njene čedalje večje odgovornosti in naj se 
po potrebi sprejmejo ustrezni ukrepi v 
zvezi s tem v novem večletnem finančnem 
okviru;

Or. nl

Predlog spremembe 1081
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 52
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Predlog resolucije Predlog spremembe

52. je kritičen do nezadostnega 
financiranja in kadrovskih virov agencije 
eu-LISA glede na njene čedalje večje 
odgovornosti; poziva, da je treba to 
agencijo okrepiti z dodatno zmogljivostjo 
in sredstvi, ki jih potrebuje za učinkovito 
izvajanje novih nalog, kar mora upoštevati 
novi večletni finančni okvir;

52. je kritičen do nezadostnega 
financiranja in kadrovskih virov agencije 
eu-LISA glede na njene čedalje večje 
odgovornosti; poziva, da je treba to 
agencijo okrepiti z dodatno zmogljivostjo 
in sredstvi, ki jih potrebuje za učinkovito 
izvajanje novih nalog, kar mora upoštevati 
novi večletni finančni okvir, pod pogojem, 
da se obseg večletnega finančnega okvira 
kot celote ne poveča;

Or. fr

Predlog spremembe 1082
Helga Stevens, Monica Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poziva države članice, naj za boj 
proti terorizmu ustanovijo nacionalne 
fuzijske centre/enote za usklajevanje ter 
usklajene zbirke podatkov, če tega še niso 
storile, da bi centralizirale informacije, 
povezane s terorizmom, in obveščevalne 
podatke vseh zadevnih nacionalnih 
deležnikov;

53. meni, da je proaktivna lokalna, in.
kjer je ustrezno, regionalna politika nujen 
pogoj za celovito nacionalno varnostno 
politiko, zato poziva države članice, naj z 
akterji civilne družbe, kot so družbene 
preventivne službe, lokalna uprava in 
lokalna policija, oblikujejo posebne 
lokalne varnostne enote za boj proti 
terorizmu, ki bodo obravnavale vse znake 
radikalizacije na podlagi deljene poklicne 
skrivnosti, tako da bodo k temu lahko 
prispevali vsi akterji, zavezani k poklicni 
molčečnosti;

Or. nl

Predlog spremembe 1083
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 53
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Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poziva države članice, naj za boj 
proti terorizmu ustanovijo nacionalne 
fuzijske centre/enote za usklajevanje ter 
usklajene zbirke podatkov, če tega še niso 
storile, da bi centralizirale informacije, 
povezane s terorizmom, in obveščevalne 
podatke vseh zadevnih nacionalnih
deležnikov;

53. poziva države članice, naj za boj 
proti terorizmu ustanovijo nacionalne 
fuzijske centre/enote za usklajevanje ter 
usklajene zbirke podatkov, če tega še niso 
storile, da bi centralizirale informacije, 
povezane s terorizmom, in obveščevalne 
podatke vseh zadevnih nacionalnih
organov kazenskega pregona;

Or. en

Predlog spremembe 1084
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poziva države članice, naj za boj 
proti terorizmu ustanovijo nacionalne 
fuzijske centre/enote za usklajevanje ter 
usklajene zbirke podatkov, če tega še niso 
storile, da bi centralizirale informacije, 
povezane s terorizmom, in obveščevalne 
podatke vseh zadevnih nacionalnih 
deležnikov;

53. poziva države članice, naj za boj 
proti terorizmu ustanovijo nacionalne 
fuzijske centre/enote za usklajevanje ter 
usklajene zbirke podatkov, če tega še niso 
storile, da bi olajšale iskanje, 
identifikacijo in izmenjavo informacij, 
povezanih s terorizmom, in obveščevalnih 
podatkov vseh zadevnih nacionalnih 
deležnikov;

Or. en

Predlog spremembe 1085
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poziva države članice, naj za boj 
proti terorizmu ustanovijo nacionalne 
fuzijske centre/enote za usklajevanje ter 

53. poziva države članice, naj za boj 
proti terorizmu ustanovijo nacionalne 
fuzijske centre/enote za usklajevanje ter 
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usklajene zbirke podatkov, če tega še niso 
storile, da bi centralizirale informacije, 
povezane s terorizmom, in obveščevalne 
podatke vseh zadevnih nacionalnih
deležnikov;

usklajene zbirke podatkov, če tega še niso 
storile, da bi centralizirale informacije, 
povezane s terorizmom, in obveščevalne 
podatke vseh zadevnih nacionalnih
organov;

Or. fr

Predlog spremembe 1086
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 53 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

53a. poziva k optimizaciji sistema za 
sodelovanje in usklajevanje, ki ga je 
vzpostavila skupina za boj proti terorizmu, 
da bi okrepili funkcijo preprečevanja;

Or. en

Predlog spremembe 1087
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 53 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

53b. poziva k optimizaciji dela 
Obveščevalnega in situacijskega centra 
EU (EU INTCEN), da bi izboljšali 
njegovo učinkovitost v boju proti 
terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 1088
Birgit Sippel
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Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poziva države članice, naj raziščejo 
nove pristope h krepitvi sodelovanja in 
izmenjavi informacij med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami na nacionalni ravni, npr. z
varnimi psevdonimiziranimi rešitvami 
iskanja po načelu „zadetek/ni zadetka“, s 
katerimi se ohranjajo potrebno ločevanje 
med delom organov kazenskega pregona 
in obveščevalnih služb ter potrebni načeli 
lastništva informacij in zaščite virov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1089
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poziva države članice, naj raziščejo 
nove pristope h krepitvi sodelovanja in 
izmenjavi informacij med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami na nacionalni ravni, npr. z 
varnimi psevdonimiziranimi rešitvami 
iskanja po načelu „zadetek/ni zadetka“, s 
katerimi se ohranjajo potrebno ločevanje 
med delom organov kazenskega pregona 
in obveščevalnih služb ter potrebni načeli 
lastništva informacij in zaščite virov;

54. poziva države članice, naj raziščejo 
nove pristope k izboljšanju sodelovanja in 
izmenjavi informacij med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami na nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 1090
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poziva države članice, naj raziščejo 
nove pristope h krepitvi sodelovanja in 
izmenjavi informacij med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami na nacionalni ravni, npr. z 
varnimi psevdonimiziranimi rešitvami 
iskanja po načelu „zadetek/ni zadetka“, s 
katerimi se ohranjajo potrebno ločevanje 
med delom organov kazenskega pregona in 
obveščevalnih služb ter potrebni načeli
lastništva informacij in zaščite virov;

54. poziva države članice, naj okrepijo 
sodelovanje in izmenjavo informacij med 
organi kazenskega pregona in 
obveščevalnimi službami na nacionalni 
ravni, pri čemer morajo spoštovati pravico 
do varovanja zasebnosti in osebnih 
podatkov ter pravico do nediskriminacije, 
ohraniti pa morajo tudi potrebno 
ločevanje med delom organov kazenskega 
pregona in obveščevalnih služb ter
potrebna načela lastništva informacij,
zaščite virov in kazenskega postopka, 
zlasti v zvezi z dopustnostjo dokazov;

Or. fr

Predlog spremembe 1091
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poziva države članice, naj raziščejo 
nove pristope h krepitvi sodelovanja in 
izmenjavi informacij med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami na nacionalni ravni, npr. z 
varnimi psevdonimiziranimi rešitvami 
iskanja po načelu „zadetek/ni zadetka“, s 
katerimi se ohranjajo potrebno ločevanje
med delom organov kazenskega pregona in 
obveščevalnih služb ter potrebni načeli
lastništva informacij in zaščite virov;

54. poziva države članice, naj raziščejo 
nove pristope h krepitvi sodelovanja in 
izmenjavi informacij med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami na nacionalni ravni, ob popolnem 
upoštevanju načela omejitve namena in 
ohranjanja potrebnega ločevanja med 
delom organov kazenskega pregona in 
obveščevalnih služb ter potrebnih načel
lastništva informacij, dopustnih dokazov v 
kazenskih postopkih in zaščite virov;

Or. en
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Predlog spremembe 1092
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poziva države članice, naj raziščejo 
nove pristope h krepitvi sodelovanja in 
izmenjavi informacij med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami na nacionalni ravni, npr. z 
varnimi psevdonimiziranimi rešitvami 
iskanja po načelu „zadetek/ni zadetka“, s 
katerimi se ohranjajo potrebno ločevanje 
med delom organov kazenskega pregona in 
obveščevalnih služb ter potrebni načeli 
lastništva informacij in zaščite virov;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Predlog spremembe 1093
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 54 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

54a. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezen demokratični nadzor 
in javno odgovornost vseh varnostnih ter 
obveščevalnih služb, pri čemer je treba 
hkrati ohraniti potrebno stopnjo tajnosti; 
vztraja, da je treba z zakonodajnim, 
ministrskim in pravosodnim nadzorom
ustrezno zagotavljati, da varnostne in 
obveščevalne službe spoštujejo 
državljanske svoboščine ter temeljne 
pravice in delujejo v skladu z zakonodajo;

Or. en
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Predlog spremembe 1094
Monica Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 54 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

54a. zlasti poziva države članice, naj 
okrepijo sodelovanje med 
finančnoobveščevalnimi enotami in 
organi kazenskega pregona, da bi sledili 
sumljivim transakcijam ali drugim 
relevantnim shemam pranja denarja, ki 
vodijo v financiranje terorizma;

Or. en

Predlog spremembe 1095
Ivo Belet, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 54 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

54a. poziva države članice, naj okrepijo 
sodelovanje pri posameznih primerih in 
izmenjavo informacij med državnimi 
tožilci ter obveščevalnimi službami pri 
kazenskih preiskavah, povezanih s 
terorizmom, ter tako gradijo na dobrih 
praksah;

Or. en

Predlog spremembe 1096
Ivo Belet, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 54 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

54b. poziva države članice in Komisijo, 
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naj nadalje okrepijo skupino za boj proti 
terorizmu kot skupno platformo za 
sodelovanje in komunikacijo med 
nacionalnimi obveščevalnimi službami ter 
ji zagotovijo ustrezno financiranje;

Or. en

Predlog spremembe 1097
Ivo Belet, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 54 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

54c. meni, da je ključno zagotoviti 
nadaljnje vzajemno sodelovanje na 
področju varnosti in izmenjavo informacij 
med EU in Združenim kraljestvom po 
brexitu;

Or. en

Predlog spremembe 1098
Ivo Belet, Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 54 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

54d. poziva, naj se ustanovi skupna
akademija EU za usposabljanje 
obveščevalcev s skupnimi standardi, v 
kateri bi združili vire in razvijali sinergije, 
zaupanje ter skupno obveščevalno 
kulturo;

Or. en

Predlog spremembe 1099
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
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Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. priporoča državam članicam, naj 
predlagajo navodila ali pravni okvir v 
nacionalnem pravu, ki bi urejal možnost 
za izmenjavo informacij med službami; 
meni, da je uskladitev nacionalnih 
standardov v tej zvezi predpogoj za 
evropski odgovor na vprašanje okoliščin, 
v katerih se lahko te informacije 
uporablja in deli;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1100
Dubravka Šuica

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. priporoča, da države članice 
pripravijo smernice ali pravni okvir v 
nacionalnem pravu v zvezi s tem, kdaj je 
dovoljena izmenjava informacij med 
službami, ter meni, da je uskladitev 
nacionalnih standardov glede tega 
vprašanja pogoj za vseevropsko rešitev 
vprašanja, kdaj se lahko takšne 
informacije uporabljajo in izmenjujejo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1101
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Odstavek 55
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Predlog resolucije Predlog spremembe

55. priporoča, da države članice 
pripravijo smernice ali pravni okvir v 
nacionalnem pravu v zvezi s tem, kdaj je 
dovoljena izmenjava informacij med 
službami, ter meni, da je uskladitev 
nacionalnih standardov glede tega 
vprašanja pogoj za vseevropsko rešitev 
vprašanja, kdaj se lahko takšne informacije 
uporabljajo in izmenjujejo;

55. priporoča, da države članice 
pripravijo smernice ali pravni okvir v 
nacionalnem pravu v zvezi s tem, kdaj je 
dovoljena izmenjava informacij z drugimi 
pristojnimi organi držav članic in 
agencijami EU, kar je pogoj za 
vseevropsko rešitev vprašanja, kdaj se 
lahko takšne informacije uporabljajo in 
izmenjujejo;

Or. en

Predlog spremembe 1102
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. priporoča, da države članice 
pripravijo smernice ali pravni okvir v
nacionalnem pravu v zvezi s tem, kdaj je 
dovoljena izmenjava informacij med 
službami, ter meni, da je uskladitev 
nacionalnih standardov glede tega 
vprašanja pogoj za vseevropsko rešitev
vprašanja, kdaj se lahko takšne informacije 
uporabljajo in izmenjujejo;

55. priporoča, da države članice z 
zakonodajnimi ukrepi pripravijo smernice 
v zvezi s tem, kdaj je dovoljena izmenjava 
informacij med policijskimi in 
obveščevalnimi službami, ter meni, da bi
uskladitev nacionalnih standardov glede 
tega vprašanja prispevala k vseevropski 
rešitvi vprašanja, kdaj se lahko takšne 
informacije uporabljajo in izmenjujejo;

Or. nl

Predlog spremembe 1103
Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. poziva države članice, naj preučijo 
možnost boljšega usklajevanja in 

črtano
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sodelovanja med obveščevalnimi službami 
in organi kazenskega pregona na ravni 
EU z vse pogostejšim pošiljanjem 
strokovnjakov obveščevalnih služb poleg 
osebja organov kazenskega pregona na 
sestanke skupne skupine za sodelovanje 
na področju boja proti terorizmu (CTJLT) 
pri Europolu, kar bi lahko bila podlaga za 
nadaljnje sodelovanje med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami; poziva Komisijo, naj podpre 
CTJLT, vključno s posebnim 
financiranjem;

Or. en

Predlog spremembe 1104
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. poziva države članice, naj preučijo 
možnost boljšega usklajevanja in 
sodelovanja med obveščevalnimi službami 
in organi kazenskega pregona na ravni EU
z vse pogostejšim pošiljanjem 
strokovnjakov obveščevalnih služb poleg 
osebja organov kazenskega pregona na
sestanke skupne skupine za sodelovanje 
na področju boja proti terorizmu (CTJLT) 
pri Europolu, kar bi lahko bila podlaga za 
nadaljnje sodelovanje med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami; poziva Komisijo, naj podpre 
CTJLT, vključno s posebnim 
financiranjem;

56. poziva države članice, naj preučijo 
možnost boljšega usklajevanja in 
sodelovanja med organi kazenskega 
pregona na ravni EU;

Or. fr

Predlog spremembe 1105
Dubravka Šuica
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Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. poziva države članice, naj preučijo 
možnost boljšega usklajevanja in 
sodelovanja med obveščevalnimi službami 
in organi kazenskega pregona na ravni 
EU z vse pogostejšim pošiljanjem 
strokovnjakov obveščevalnih služb poleg 
osebja organov kazenskega pregona na 
sestanke skupne skupine za sodelovanje 
na področju boja proti terorizmu (CTJLT) 
pri Europolu, kar bi lahko bila podlaga za 
nadaljnje sodelovanje med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami; poziva Komisijo, naj podpre 
CTJLT, vključno s posebnim 
financiranjem;

56. poziva Komisijo, naj podpre 
CTJLT, vključno s posebnim 
financiranjem;

Or. en

Predlog spremembe 1106
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Petr Ježek

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. poziva države članice, naj preučijo 
možnost boljšega usklajevanja in 
sodelovanja med obveščevalnimi službami 
in organi kazenskega pregona na ravni EU 
z vse pogostejšim pošiljanjem 
strokovnjakov obveščevalnih služb poleg 
osebja organov kazenskega pregona na 
sestanke skupne skupine za sodelovanje na 
področju boja proti terorizmu (CTJLT) pri 
Europolu, kar bi lahko bila podlaga za 
nadaljnje sodelovanje med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami; poziva Komisijo, naj podpre 
CTJLT, vključno s posebnim 
financiranjem;

56. poziva države članice, naj preučijo 
možnost boljšega usklajevanja in 
sodelovanja med obveščevalnimi službami 
in organi kazenskega pregona na ravni EU 
z vse pogostejšim pošiljanjem 
strokovnjakov obveščevalnih služb poleg 
osebja organov kazenskega pregona na 
sestanke skupne skupine za sodelovanje na 
področju boja proti terorizmu (CTJLT) pri 
Europolu, kar bi lahko bila podlaga za 
nadaljnje sodelovanje med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami; poziva Komisijo, naj podpre 
CTJLT, vključno s posebnim 
financiranjem; priporoča državam 
članicam, naj ustanovijo Evropsko 
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akademijo za usposabljanje 
obveščevalcev, katere namen bi bil 
združevanje obveščevalnih služb držav 
članic, ter utrdijo izmenjave med njimi z
razvojem dobrih praks in izobraževanja, 
da se tako ustvari prava evropska mreža;

Or. fr

Predlog spremembe 1107
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. poziva države članice, naj preučijo 
možnost boljšega usklajevanja in 
sodelovanja med obveščevalnimi službami 
in organi kazenskega pregona na ravni EU
z vse pogostejšim pošiljanjem 
strokovnjakov obveščevalnih služb poleg 
osebja organov kazenskega pregona na 
sestanke skupne skupine za sodelovanje 
na področju boja proti terorizmu (CTJLT) 
pri Europolu, kar bi lahko bila podlaga za 
nadaljnje sodelovanje med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami; poziva Komisijo, naj podpre 
CTJLT, vključno s posebnim
financiranjem;

56. poziva države članice, naj preučijo 
možnost boljšega usklajevanja in 
sodelovanja med obveščevalnimi službami 
in organi kazenskega pregona na ravni EU; 
poziva Komisijo, naj podpre CTJLT, 
vključno z ustreznim financiranjem;

Or. en

Predlog spremembe 1108
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. poziva države članice, naj preučijo 56. poziva države članice, naj preučijo 
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možnost boljšega usklajevanja in 
sodelovanja med obveščevalnimi službami 
in organi kazenskega pregona na ravni EU
z vse pogostejšim pošiljanjem 
strokovnjakov obveščevalnih služb poleg 
osebja organov kazenskega pregona na 
sestanke skupne skupine za sodelovanje na 
področju boja proti terorizmu (CTJLT) pri 
Europolu, kar bi lahko bila podlaga za 
nadaljnje sodelovanje med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami; poziva Komisijo, naj podpre 
CTJLT, vključno s posebnim 
financiranjem;

možnost boljšega usklajevanja in 
sodelovanja med obveščevalnimi službami 
in organi kazenskega pregona na ravni EU, 
in sicer s pošiljanjem strokovnjakov 
obveščevalnih služb poleg osebja organov 
kazenskega pregona na sestanke skupne 
skupine za sodelovanje na področju boja 
proti terorizmu (CTJLT) pri Europolu, kar 
bi lahko bila podlaga za nadaljnje 
sodelovanje med organi kazenskega 
pregona in obveščevalnimi službami;

Or. fr

Predlog spremembe 1109
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. poziva države članice, naj preučijo 
možnost boljšega usklajevanja in 
sodelovanja med obveščevalnimi službami 
in organi kazenskega pregona na ravni EU
z vse pogostejšim pošiljanjem 
strokovnjakov obveščevalnih služb poleg 
osebja organov kazenskega pregona na 
sestanke skupne skupine za sodelovanje na 
področju boja proti terorizmu (CTJLT) pri 
Europolu, kar bi lahko bila podlaga za 
nadaljnje sodelovanje med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami; poziva Komisijo, naj podpre 
CTJLT, vključno s posebnim 
financiranjem;

56. poziva države članice, naj podprejo 
preučitev možnosti boljšega usklajevanja 
in sodelovanja med obveščevalnimi 
službami in organi kazenskega pregona na 
ravni EU, na primer z vse pogostejšim 
pošiljanjem strokovnjakov obveščevalnih 
služb poleg osebja organov kazenskega 
pregona na sestanke skupne skupine za 
sodelovanje na področju boja proti 
terorizmu (CTJLT) pri Europolu; poziva 
Komisijo, naj podpre CTJLT, vključno s 
posebnim financiranjem;

Or. en

Predlog spremembe 1110
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
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Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. poziva države članice, naj preučijo 
možnost boljšega usklajevanja in 
sodelovanja med obveščevalnimi službami 
in organi kazenskega pregona na ravni EU 
z vse pogostejšim pošiljanjem 
strokovnjakov obveščevalnih služb poleg 
osebja organov kazenskega pregona na 
sestanke skupne skupine za sodelovanje na 
področju boja proti terorizmu (CTJLT) pri 
Europolu, kar bi lahko bila podlaga za 
nadaljnje sodelovanje med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami; poziva Komisijo, naj podpre 
CTJLT, vključno s posebnim 
financiranjem;

56. poziva države članice, naj preučijo 
možnost boljšega usklajevanja in 
sodelovanja med obveščevalnimi službami 
in organi kazenskega pregona na ravni EU 
z vse pogostejšim pošiljanjem 
strokovnjakov obveščevalnih služb poleg 
osebja organov kazenskega pregona na 
sestanke skupne skupine za sodelovanje na 
področju boja proti terorizmu (CTJLT) pri 
Europolu, kar bi lahko bila podlaga za 
nadaljnje sodelovanje med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami; poziva Komisijo, naj bolj podpre 
CTJLT, vključno s posebnim 
financiranjem;

Or. en

Predlog spremembe 1111
Edward Czesak

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. poziva države članice, naj preučijo 
možnost boljšega usklajevanja in 
sodelovanja med obveščevalnimi službami 
in organi kazenskega pregona na ravni EU 
z vse pogostejšim pošiljanjem 
strokovnjakov obveščevalnih služb poleg 
osebja organov kazenskega pregona na 
sestanke skupne skupine za sodelovanje na 
področju boja proti terorizmu (CTJLT) pri 
Europolu, kar bi lahko bila podlaga za 
nadaljnje sodelovanje med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami; poziva Komisijo, naj podpre 

56. priporoča, naj države članice 
preučijo možnost boljšega usklajevanja in 
sodelovanja med obveščevalnimi službami 
in organi kazenskega pregona na ravni EU 
z vse pogostejšim pošiljanjem 
strokovnjakov obveščevalnih služb poleg 
osebja organov kazenskega pregona na 
sestanke skupne skupine za sodelovanje na 
področju boja proti terorizmu (CTJLT) pri 
Europolu, kar bi lahko bila podlaga za 
nadaljnje sodelovanje med organi 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami; poziva Komisijo, naj podpre 
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CTJLT, vključno s posebnim 
financiranjem;

CTJLT, vključno s posebnim 
financiranjem;

Or. en

Predlog spremembe 1112
Ivo Belet, Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 56 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

56a. poziva, naj se oblikuje skupna
platforma za sodelovanje in komunikacijo 
med skupino za boj proti terorizmu ter 
Europolom, ki bo omogočala izmenjavo 
informacij v posameznih primerih in 
krepitev zaupanja med deležniki, zlasti v 
zvezi z vračanjem tujih bojevnikov in 
njihovih sorodnikov;

Or. en

Predlog spremembe 1113
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Christian 
Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Odstavek 56 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

56a. poziva, naj se določi odposlanec 
skupine za boj proti terorizmu, ki bo 
deloval kot javni predstavnik v odnosih 
med skupino za boj proti terorizmu ter 
ustreznimi institucijami in organi EU;

Or. en

Predlog spremembe 1114
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, 
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Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica

Predlog resolucije
Odstavek 56 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

56b. poziva države članice, naj 
načrtujejo redna srečanja za izmenjavo 
med sodniki in predstavniki obveščevalne 
skupnosti/skupnosti organov kazenskega 
pregona, na katerih si bodo izmenjali 
znanje o situacijskem, preiskovalnem ali 
tehničnem razvoju na področju boja proti 
terorizmu in ki bodo omogočila sodstvu, 
da si ustvari popolno sliko o stanju na 
področju njihove pristojnosti ter se 
dodatno usposobi; predlaga, naj Sodišče 
Evropske unije načrtuje redna takšna 
srečanja z vodji policijskih sil za boj proti 
terorizmu držav članic EU;

Or. en

Predlog spremembe 1115
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. poziva države članice in evropske 
deležnike, naj nadaljujejo obstoječe 
operativne zmogljivosti ter čim bolj 
poglobijo učinkovito sodelovanje na 
področjih boja proti terorizmu in notranje 
varnosti;

57. poziva države članice in evropske 
deležnike, naj nadaljujejo obstoječe 
operativne zmogljivosti ter čim bolj 
poglobijo učinkovito sodelovanje na 
področjih boja proti terorizmu in notranje 
varnosti; spodbuja države članice, naj 
sprejmejo ukrepe, namenjene oblikovanju 
navad izmenjave informacij in 
sodelovanja, zlasti v zvezi s teroristično 
grožnjo;

Or. en



PE627.744v01-00 30/175 AM\1162677SL.docx

SL

Predlog spremembe 1116
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. poziva države članice in evropske 
deležnike, naj nadaljujejo obstoječe
operativne zmogljivosti ter čim bolj 
poglobijo učinkovito sodelovanje na 
področjih boja proti terorizmu in notranje 
varnosti;

57. poziva države članice, naj z 
ustrezno pripravo proračuna predvidijo 
zadostne operativne zmogljivosti za boj
proti terorizmu, da bi se ohranila 
nacionalna varnostna kultura, ki bi bila 
sposobna srednjeročno preprečiti grožnje;

Or. nl

Predlog spremembe 1117
Edward Czesak

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. poziva države članice in evropske 
deležnike, naj nadaljujejo obstoječe 
operativne zmogljivosti ter čim bolj 
poglobijo učinkovito sodelovanje na 
področjih boja proti terorizmu in notranje 
varnosti;

57. priporoča, naj države članice in
evropski deležniki nadaljujejo obstoječe 
operativne zmogljivosti ter čim bolj 
poglobijo učinkovito sodelovanje na 
področjih boja proti terorizmu in notranje 
varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 1118
Doru-Claudian Frunzulică, Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. poziva države članice in evropske 
deležnike, naj nadaljujejo obstoječe 
operativne zmogljivosti ter čim bolj 

57. poziva države članice in evropske 
deležnike, naj nadaljujejo obstoječe 
operativne zmogljivosti ter čim bolj 
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poglobijo učinkovito sodelovanje na 
področjih boja proti terorizmu in notranje 
varnosti;

poglobijo učinkovito sodelovanje na 
področjih boja proti terorizmu in notranje 
varnosti EU;

Or. en

Predlog spremembe 1119
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 57 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

57a. poziva, naj se oblikuje poseben 
program „Erasmus za policiste“ na 
terenu, ki bo predvsem namenjen nižjim 
policistom, da bi jih spodbudili k 
sodelovanju v skupnih preiskovalnih 
skupinah v drugih državah članicah EU 
vsaj enkrat na njihovih poklicnih poteh in 
tako omogočili tistim, ki morda nimajo 
izkušenj s sodelovanjem s kolegi v drugih 
državah članicah, da pridobijo dodatne 
izkušnje ter opazujejo dobre prakse za 
učinkovitejši boj proti čezmejnemu 
kriminalu; spodbuja prihodnjo razširitev 
tega programa na druge uradnike na 
področju varnosti in v popravnih 
ustanovah;

Or. en

Predlog spremembe 1120
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 57 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

57a. poziva Komisijo, naj z dejavno 
udeležbo strokovnjakov iz držav članic in 
v dogovoru z njimi določi dobre prakse 
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nadaljnjih ukrepov v zvezi z zadetki o 
osebah, vpletenih v teroristične ali s 
terorizmom povezane dejavnosti iz 
člena 36, ter jih vključi v katalog dobrih 
praks SIS/SIRENE in po potrebi spremeni 
Priročnik SIRENE;

Or. en

Predlog spremembe 1121
Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Odstavek 57 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

57a. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da so vse pobude na področju 
boja proti terorizmu na voljo vsem članom
pod enakimi pogoji, in vztraja, naj države 
članice z možnostmi sodelovanja ali 
nesodelovanja, kot sta Irska in Danska, 
ohranijo pravico, da izkoristijo te 
možnosti, ko je to ustrezno;

Or. en

Predlog spremembe 1122
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 57 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

57b. poziva Komisijo, naj uvede 
mehanizem za izmenjavo informacij po 
zadetku, ki bi omogočil vsem ali vsaj 
zadevnim državam članicam, da so 
obveščene o zadetkih, povezanih z 
gibanjem oseb, vpletenih v teroristične ali 
s terorizmom povezane dejavnosti; 
poudarja potrebo po kartiranju gibanja
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tujih terorističnih bojevnikov/povratnikov/ 
oseb, vpletenih v teroristične dejavnosti, 
na podlagi zadetkov iz sistema SIS, da bi 
ustvarili jasno in celovito sliko, ki se bo 
lahko uporabila kot podlaga za nadaljnje 
ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 1123
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poziva Europol, naj postane pravo 
središče za izmenjavo informacij in 
sodelovanje na področju boja proti 
terorizmu v EU, po potrebi z okrepljenim 
mandatom;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1124
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poziva Europol, naj postane pravo 
središče za izmenjavo informacij in 
sodelovanje na področju boja proti 
terorizmu v EU, po potrebi z okrepljenim 
mandatom;

58. poziva Europol, naj postane pravo 
središče za izmenjavo informacij in 
sodelovanje držav članic na področju boja 
proti terorizmu v EU, po potrebi z 
okrepljenim mandatom; poziva k nadaljnji 
izmenjavi strateških informacij v zvezi z 
bojem proti terorizmu med nacionalnimi 
varnostnimi službami in ustanovami EU 
prek Obveščevalnega in situacijskega 
centra EU (INTCEN) v pomoč Komisiji in 
Svetu pri odločanju (TWP, COSI, JHA, 
COTER, PSC in FAC);
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Or. nl

Predlog spremembe 1125
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poziva Europol, naj postane pravo 
središče za izmenjavo informacij in 
sodelovanje na področju boja proti 
terorizmu v EU, po potrebi z okrepljenim 
mandatom;

58. poziva države članice, naj dodatno 
podprejo izmenjavo obveščevalnih 
podatkov prek EU INTCEN, Europol pa
naj postane pravo središče za izmenjavo 
informacij v zvezi s kazenskim pregonom
in sodelovanje na področju boja proti 
terorizmu v EU, po potrebi z okrepljenim 
mandatom;

Or. en

Predlog spremembe 1126
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poziva Europol, naj postane pravo 
središče za izmenjavo informacij in 
sodelovanje na področju boja proti 
terorizmu v EU, po potrebi z okrepljenim 
mandatom;

58. poziva Europol, naj postane pravo 
središče za izmenjavo informacij in 
sodelovanje na področju boja proti 
terorizmu v EU v okviru veljavne 
zakonodaje, po potrebi z okrepljenim 
mandatom;

Or. en

Predlog spremembe 1127
Dubravka Šuica

Predlog resolucije
Odstavek 58
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Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poziva Europol, naj postane pravo 
središče za izmenjavo informacij in 
sodelovanje na področju boja proti 
terorizmu v EU, po potrebi z okrepljenim 
mandatom;

58. poziva Europol, naj postane pravo 
središče za izmenjavo informacij v zvezi s 
kazenskim pregonom in sodelovanje na 
področju boja proti terorizmu v EU, po 
potrebi z okrepljenim mandatom;

Or. en

Predlog spremembe 1128
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poziva Europol, naj postane pravo 
središče za izmenjavo informacij in 
sodelovanje na področju boja proti 
terorizmu v EU, po potrebi z okrepljenim 
mandatom;

58. je seznanjen s tem, da je Europol 
pravo središče za izmenjavo informacij in 
sodelovanje na področju boja proti 
terorizmu v EU;

Or. fr

Predlog spremembe 1129
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poziva Europol, naj postane pravo 
središče za izmenjavo informacij in 
sodelovanje na področju boja proti 
terorizmu v EU, po potrebi z okrepljenim 
mandatom;

58. zahteva, naj Europol postane pravo 
središče za izmenjavo informacij in 
sodelovanje na področju boja proti 
terorizmu v EU;

Or. fr
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Predlog spremembe 1130
Edward Czesak

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poziva Europol, naj postane pravo 
središče za izmenjavo informacij in 
sodelovanje na področju boja proti 
terorizmu v EU, po potrebi z okrepljenim 
mandatom;

58. poziva Europol, naj postane pravo 
središče za izmenjavo informacij in 
sodelovanje na področju boja proti 
terorizmu v EU;

Or. en

Predlog spremembe 1131
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Dimitris Papadakis (Demetris 
Papadakis), Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poziva Europol, naj postane pravo 
središče za izmenjavo informacij in 
sodelovanje na področju boja proti 
terorizmu v EU, po potrebi z okrepljenim 
mandatom;

58. poziva Europol, naj racionalizira in 
izboljša izmenjavo informacij in 
sodelovanje na področju boja proti 
terorizmu v EU v okviru veljavne 
zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 1132
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poziva Europol, naj postane pravo 
središče za izmenjavo informacij in 
sodelovanje na področju boja proti 
terorizmu v EU, po potrebi z okrepljenim 

58. zahteva, naj Europol postane pravo 
središče za izmenjavo pravnih informacij 
in sodelovanje na področju boja proti 
terorizmu v EU;
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mandatom;

Or. fr

Predlog spremembe 1133
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 58 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

58a. poziva Europol, naj s ciljem 
izboljšanja interoperabilnosti dosledno 
uveljavi svoje sedanje pravice dostopa do 
sistemov SIS, VIS in Eurodac, pri tem pa 
zagotovi spoštovanje temeljnih pravic in 
zakonodaje glede varstva podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 1134
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 58 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

58a. poziva Komisijo, naj okrepi 
mandat Europola, da se mu v Evropi 
zagotovijo ustrezna preiskovalna 
pooblastila, hkrati pa se zagotovi, da ima 
pravno sposobnost za preiskovanje
kaznivih dejanj;

Or. fr

Predlog spremembe 1135
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz
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Predlog resolucije
Odstavek 58 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

58b. poziva Europol, naj s ciljem 
izboljšanja interoperabilnosti zagotovi, da 
bo projekt QUEST pravočasno na voljo 
državam članicam;

Or. en

Predlog spremembe 1136
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. poziva k ustreznemu financiranju 
in kadrovskim virom Europola glede na 
njegove vse večje odgovornosti ter ključno 
vlogo pri krepitvi evropskega sodelovanja 
na področju kazenskega pregona;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1137
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. poziva k ustreznemu financiranju 
in kadrovskim virom Europola glede na 
njegove vse večje odgovornosti ter ključno 
vlogo pri krepitvi evropskega sodelovanja 
na področju kazenskega pregona;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 1138
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. poziva k ustreznemu financiranju in 
kadrovskim virom Europola glede na
njegove vse večje odgovornosti ter ključno 
vlogo pri krepitvi evropskega sodelovanja 
na področju kazenskega pregona;

59. poziva k ustreznemu financiranju in 
kadrovskim virom Europola in Eurojusta
glede na njune vse večje odgovornosti ter 
ključno vlogo pri krepitvi evropskega 
sodelovanja na področju kazenskega 
pregona in pravosodja;

Or. en

Predlog spremembe 1139
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. poziva k ustreznemu financiranju in 
kadrovskim virom Europola glede na 
njegove vse večje odgovornosti ter ključno
vlogo pri krepitvi evropskega sodelovanja 
na področju kazenskega pregona;

59. poziva k ustreznemu financiranju in 
kadrovskim virom Europola glede na 
njegove odgovornosti ter vlogo pri krepitvi 
evropskega sodelovanja na področju 
kazenskega pregona;

Or. fr

Predlog spremembe 1140
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. poziva države članice, naj 60. poziva države članice, naj 
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zagotovijo povsem prilagodljive stike med 
Europolom in zadevnimi organi v zvezi s 
terorističnimi kaznivimi dejanji, saj je na 
področju boja proti terorizmu pogosto 
ključna hitrost; poziva države članice, naj 
na kraju samem uporabljajo strokovnjake 
Europola, saj se s tem poveča zaupanje in 
zmanjša upravno breme;

zagotovijo povsem prilagodljive stike med 
Europolom in zadevnimi organi v zvezi s 
terorističnimi kaznivimi dejanji, saj je na 
področju boja proti terorizmu pogosto 
ključna hitrost; poziva države članice, naj 
na kraju samem uporabljajo strokovnjake 
Europola, saj se s tem poveča zaupanje in 
zmanjša upravno breme; poziva države 
članice, naj zagotovijo neposreden dostop 
svojih služb kazenskega pregona za boj 
proti terorizmu (poleg zvezne/osrednje 
ravni) do storitev Europola;

Or. en

Predlog spremembe 1141
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. poziva države članice, naj 
zagotovijo povsem prilagodljive stike med 
Europolom in zadevnimi organi v zvezi s 
terorističnimi kaznivimi dejanji, saj je na 
področju boja proti terorizmu pogosto 
ključna hitrost; poziva države članice, naj 
na kraju samem uporabljajo strokovnjake 
Europola, saj se s tem poveča zaupanje in 
zmanjša upravno breme;

60. poziva države članice, naj 
zagotovijo prilagodljive stike med 
Europolom in zadevnimi organi v zvezi s 
terorističnimi kaznivimi dejanji, saj je na 
področju boja proti terorizmu pogosto 
ključna hitrost; poziva države članice, naj 
na kraju samem uporabljajo strokovnjake 
Europola;

Or. fr

Predlog spremembe 1142
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. poziva države članice, naj 60. poziva države članice, naj 
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zagotovijo povsem prilagodljive stike med 
Europolom in zadevnimi organi v zvezi s 
terorističnimi kaznivimi dejanji, saj je na 
področju boja proti terorizmu pogosto 
ključna hitrost; poziva države članice, naj 
na kraju samem uporabljajo strokovnjake 
Europola, saj se s tem poveča zaupanje in 
zmanjša upravno breme;

zagotovijo popolno uporabo stikov med 
Europolom in zadevnimi organi v zvezi s 
terorističnimi kaznivimi dejanji, saj je na 
področju boja proti terorizmu pogosto 
ključna hitrost; poziva države članice, naj 
na kraju samem uporabljajo strokovnjake 
Europola, saj se s tem poveča zaupanje in 
zmanjša upravno breme;

Or. en

Predlog spremembe 1143
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. poziva države članice, naj 
vzpostavijo potrebno varno 
komunikacijsko infrastrukturo za 
kazenski pregon ter spodbujajo 
neposredno in decentralizirano 
povezljivost storitev na področju boja proti 
terorizmu z mrežno aplikacijo za varno 
izmenjavo informacij (SIENA) za boj 
proti terorizmu in EIS;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1144
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 61 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

61a. zavrača politike, ki vodijo v 
množični nadzor, so neučinkovite, drage 
in kršijo temeljne pravice; zato poziva k 
okrepitvi človeških in ne tehnoloških virov 
in usmerjenemu nadzoru, za katerega je 
potrebna trdna podlaga za sum, ter 
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boljšim človeškim zmogljivostim za 
obravnavanje in analiziranje zbranih 
obveščevalnih podatkov ter odzivanje 
nanje;

Or. en

Predlog spremembe 1145
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

62. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo več finančnih in človeških 
virov, vključno s podatkovnimi 
znanstveniki in analitiki velepodatkov, za 
razvoj tehničnih rešitev za obdelavo 
velikih količin podatkov, ki jih je treba 
analizirati; poziva, naj Europol izvaja 
nadaljnje projekte na področju raziskav in 
razvoja, ki so osredotočeni na 
standardizacijo in upravljanje 
velepodatkov v korist držav članic;

62. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo več finančnih in človeških 
virov;

Or. fr

Predlog spremembe 1146
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

62. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo več finančnih in človeških 
virov, vključno s podatkovnimi 
znanstveniki in analitiki velepodatkov, za 
razvoj tehničnih rešitev za obdelavo 
velikih količin podatkov, ki jih je treba 
analizirati; poziva, naj Europol izvaja 
nadaljnje projekte na področju raziskav in 

62. poziva, naj Europol izvaja nadaljnje 
projekte na področju raziskav in razvoja, ki 
so osredotočeni na standardizacijo in 
upravljanje velepodatkov v korist držav 
članic;
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razvoja, ki so osredotočeni na 
standardizacijo in upravljanje velepodatkov 
v korist držav članic;

Or. fr

Predlog spremembe 1147
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

62. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo več finančnih in človeških 
virov, vključno s podatkovnimi 
znanstveniki in analitiki velepodatkov, za 
razvoj tehničnih rešitev za obdelavo 
velikih količin podatkov, ki jih je treba 
analizirati; poziva, naj Europol izvaja 
nadaljnje projekte na področju raziskav in 
razvoja, ki so osredotočeni na 
standardizacijo in upravljanje 
velepodatkov v korist držav članic;

62. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo več finančnih in človeških 
virov za analiziranje ustreznih podatkov 
in odzivanje nanje; poziva, naj Europol 
izvaja nadaljnje projekte na področju 
raziskav in razvoja, ki so osredotočeni na 
standardizacijo in analiziranje podatkov v 
korist držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 1148
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

62. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo več finančnih in človeških 
virov, vključno s podatkovnimi 
znanstveniki in analitiki velepodatkov, za 
razvoj tehničnih rešitev za obdelavo velikih 
količin podatkov, ki jih je treba analizirati; 
poziva, naj Europol izvaja nadaljnje 
projekte na področju raziskav in razvoja, ki 
so osredotočeni na standardizacijo in 

(Ne zadeva slovenske različice.)
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upravljanje velepodatkov v korist držav 
članic;

Or. fr

Predlog spremembe 1149
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

62. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo več finančnih in človeških 
virov, vključno s podatkovnimi 
znanstveniki in analitiki velepodatkov, za 
razvoj tehničnih rešitev za obdelavo velikih 
količin podatkov, ki jih je treba analizirati; 
poziva, naj Europol izvaja nadaljnje 
projekte na področju raziskav in razvoja, 
ki so osredotočeni na standardizacijo in 
upravljanje velepodatkov v korist držav 
članic;

62. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo več finančnih in človeških 
virov, vključno s podatkovnimi 
znanstveniki in analitiki velepodatkov, za 
razvoj tehničnih rešitev za obdelavo velikih 
količin podatkov, ki jih je treba analizirati; 
poziva, naj Europol izvaja nadaljnje 
projekte raziskav in razvoja na tem 
področju v okviru svojih pooblastil, ki so 
osredotočeni na standardizacijo in 
upravljanje velepodatkov v korist držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 1150
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 63

Predlog resolucije Predlog spremembe

63. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo tehnične rešitve za izboljšanje
izmenjave informacij z Europolom, zlasti z 
avtomatizacijo prenosa podatkov v 
Europolov informacijski sistem za 
navzkrižno preverjanje, na primer z 
orodjem za nalaganje podatkov, ki ga je 
razvil Europol;

63. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo tehnične rešitve za izboljšanje
izmenjave informacij z Europolom;
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Or. fr

Predlog spremembe 1151
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 63

Predlog resolucije Predlog spremembe

63. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo tehnične rešitve za izboljšanje 
izmenjave informacij z Europolom, zlasti z 
avtomatizacijo prenosa podatkov v 
Europolov informacijski sistem za 
navzkrižno preverjanje, na primer z 
orodjem za nalaganje podatkov, ki ga je 
razvil Europol;

63. poziva države članice, naj preučijo, 
ali bi bila v kontekstu boja proti terorizmu 
koristna kakršna koli samodejna 
izmenjava pomembnih (osnovnih)
informacij z Europolom z uporabo
pametnih sistemov IKT, tudi glede na 
človeške vire, ki so potrebni za analizo
podatkov;

Or. nl

Predlog spremembe 1152
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 63 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

63a. pozdravlja novo določbo v 
prihodnjem SIS II, ki dovoljuje, da je 
Europol obveščen o vseh novih razpisih 
ukrepov ali zadetkih, povezanih s 
terorizmom, v sistemu SIS, če pravni ali 
operativni razlogi ne določajo drugače; 
ugotavlja, da bo to omogočilo navzkrižno 
preverjanje ter, če je to primerno, 
operativne in/ali tematske analize, da bi 
ugotovili potovalne vzorce in/ali 
analizirali morebitne povezave lociranega 
posameznika; poziva Komisijo, naj hitro 
avtomatično uvede to novo možnost;

Or. en



PE627.744v01-00 46/175 AM\1162677SL.docx

SL

Predlog spremembe 1153
Ivo Belet, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 63 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

63a. poziva Europol, naj objavi letno 
poročilo o količini in vrsti informacij, ki 
so jih posredovale države članice v 
ustrezne informacijske sisteme EU ter 
Europolu, da bi ugotovili vrzeli in 
spodbudili izmenjavo informacij;

Or. en

Predlog spremembe 1154
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 63 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

63b. poziva Europol, naj čim prej v 
celoti razvije biometrične zmogljivosti, saj 
je pomembno, da države članice Europolu 
posredujejo vse več biometričnih
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 1155
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poziva države članice, naj črtano
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zagotovijo sodelovanje med ustreznimi 
deležniki, da bi povečale zmogljivosti 
pristojnih organov za dešifriranje; poziva 
k hitremu oblikovanju središča za 
dešifriranje pri Europolu, da bi se razvila 
orodja za dešifriranje in strokovno znanje 
za boljšo podporo državam članicam;

Or. fr

Predlog spremembe 1156
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poziva države članice, naj 
zagotovijo sodelovanje med ustreznimi 
deležniki, da bi povečale zmogljivosti 
pristojnih organov za dešifriranje; poziva k 
hitremu oblikovanju središča za 
dešifriranje pri Europolu, da bi se razvila 
orodja za dešifriranje in strokovno znanje 
za boljšo podporo državam članicam;

64. poziva države članice, naj 
zagotovijo sodelovanje med ustreznimi 
deležniki, da bi povečale zmogljivosti 
pristojnih organov za dešifriranje;
ugotavlja, da je Komisija proračunu 
Europola za leto 2018 namenila dodatnih 
5 milijonov EUR, da bi ta okrepil svoje 
zmogljivosti dešifriranja podatkov, ki so 
zakonito pridobljeni v kazenskih 
preiskavah, in pripravil sklop 
alternativnih preiskovalnih tehnik, ki 
bodo na voljo državam članicam;
pozdravlja zavezo Komisije, da ne bo 
obravnavala ukrepov, ki bi lahko oslabili 
šifriranje ali vplivali na več ljudi oziroma 
bi bili vsesplošni;

Or. en

Predlog spremembe 1157
Birgit Sippel, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 64
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Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poziva države članice, naj 
zagotovijo sodelovanje med ustreznimi 
deležniki, da bi povečale zmogljivosti 
pristojnih organov za dešifriranje; poziva 
k hitremu oblikovanju središča za 
dešifriranje pri Europolu, da bi se razvila 
orodja za dešifriranje in strokovno znanje 
za boljšo podporo državam članicam;

64. izpostavlja, da je najsodobnejše 
šifriranje od konca do konca ključno 
orodje za zaščito temeljne pravice do 
zaupnosti komunikacij; zato meni, da 
tehnologije za dešifriranje, ki 
spodkopavajo temeljno pravico do 
zaupnosti komunikacij, niso sorazmerno 
sredstvo v demokratični družbi; ponovno
poziva k načrtu, ki omogoča uporabo več 
tehnologij šifriranja, zlasti overjeno 
šifriranje od konca do konca za vse 
informacijske in komunikacijske storitve, 
kot so računalništvo v oblaku, elektronska 
pošta, neposredna sporočila in telefonija;

Or. en

Predlog spremembe 1158
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Péter Niedermüller, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poziva države članice, naj 
zagotovijo sodelovanje med ustreznimi 
deležniki, da bi povečale zmogljivosti 
pristojnih organov za dešifriranje; poziva k 
hitremu oblikovanju središča za 
dešifriranje pri Europolu, da bi se razvila
orodja za dešifriranje in strokovno znanje 
za boljšo podporo državam članicam;

64. poudarja, da je najsodobnejše 
šifriranje od konca do konca ključno 
orodje za zaščito temeljne pravice do 
zaupnosti komunikacij in zagotovitev 
legitimnih transakcij med strankami;
poziva države članice, naj zagotovijo 
sodelovanje med ustreznimi deležniki, da 
bi povečale zmogljivosti pristojnih organov 
za dešifriranje; ugotavlja, da Europol 
razvija orodja za dešifriranje in strokovno 
znanje za dešifriranje informacij, 
pridobljenih zakonito v kazenskih 
preiskavah;

Or. en
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Predlog spremembe 1159
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poziva države članice, naj 
zagotovijo sodelovanje med ustreznimi 
deležniki, da bi povečale zmogljivosti 
pristojnih organov za dešifriranje; poziva k 
hitremu oblikovanju središča za 
dešifriranje pri Europolu, da bi se razvila 
orodja za dešifriranje in strokovno znanje 
za boljšo podporo državam članicam;

64. poziva države članice, naj 
zagotovijo sodelovanje med ustreznimi 
deležniki, da bi povečale zmogljivosti 
pristojnih organov za dešifriranje;

Or. fr

Predlog spremembe 1160
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poziva države članice, naj 
zagotovijo sodelovanje med ustreznimi 
deležniki, da bi povečale zmogljivosti 
pristojnih organov za dešifriranje; poziva k
hitremu oblikovanju središča za 
dešifriranje pri Europolu, da bi se razvila
orodja za dešifriranje in strokovno znanje 
za boljšo podporo državam članicam;

64. poziva države članice naj 
zagotovijo, da bodo zmogljivosti pristojnih 
organov za dešifriranje ustrezale zahtevam 
sodnega pregona, še zlasti glede na 
koristnost elektronskih komunikacij kot 
dokaza proti osumljencem, dejavnim na 
tujih vojnih območjih; poziva k nujnemu
oblikovanju središča za dešifriranje pri 
Europolu, kjer bi se razvila taka 
zmogljivost v podporo državam članicam;

Or. nl

Predlog spremembe 1161
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 64
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Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poziva države članice, naj 
zagotovijo sodelovanje med ustreznimi 
deležniki, da bi povečale zmogljivosti 
pristojnih organov za dešifriranje; poziva k 
hitremu oblikovanju središča za 
dešifriranje pri Europolu, da bi se razvila 
orodja za dešifriranje in strokovno znanje 
za boljšo podporo državam članicam;

64. poziva države članice, naj 
zagotovijo sodelovanje med ustreznimi 
deležniki, da bi povečale zmogljivosti 
pristojnih organov za dešifriranje; poziva k 
hitremu oblikovanju središča za 
dešifriranje pri Europolu, da bi se razvila 
orodja za dešifriranje in strokovno znanje 
za boljšo podporo državam članicam;
zagotoviti je treba strokovno sodelovanje z 
agencijo ENISA;

Or. de

Predlog spremembe 1162
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 64 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

64a. poziva države članice in Europol, 
naj podprejo pripravo nadzornega 
seznama za ETIAS in VIS ter prispevajo k 
njej, in naj med seboj sodelujejo pri 
ocenjevanju vlog obiskovalcev pred 
njihovim prihodom na zunanji mejni
prehod;

Or. en

Predlog spremembe 1163
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. poziva k oblikovanju celovitega 
sistema za upravljanje primerov pri 

črtano
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Eurojustu za vse zadeve, povezane z bojem 
proti terorizmu, ki bi bil primerljiv z 
Europolovim centrom ECTC;

Or. fr

Predlog spremembe 1164
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 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. poziva k oblikovanju celovitega 
sistema za upravljanje primerov pri 
Eurojustu za vse zadeve, povezane z bojem 
proti terorizmu, ki bi bil primerljiv z 
Europolovim centrom ECTC;

65. poziva k oblikovanju celovitega 
sistema za upravljanje primerov pri 
Eurojustu za vse zadeve, povezane z bojem 
proti terorizmu, da bi ta izpolnjeval svoje 
naloge na pravosodni ravni v tesnem 
sodelovanju z Europolovim centrom 
ECTC;

Or. en

Predlog spremembe 1165
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 65 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

65a. poziva države članice, naj 
sistematično vključujejo Eurojust v svoje 
protiteroristične preiskave in kazenski 
pregon s čezmejno razsežnostjo ter naj 
učinkovito uporabljajo orodja Eurojusta 
za sodelovanje;

Or. en
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Predlog spremembe 1166
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 66

Predlog resolucije Predlog spremembe

66. meni, da so operativni sporazumi s 
tretjimi državami nepogrešljivi pri delu 
Europola, ter pozdravlja dejstvo, da se 
Komisija o operativnih sporazumih zdaj 
pogaja z osmimi državami iz Sredozemlja 
in severne Afrike (regije MENA); zahteva 
ponovna pogajanja o operativnih 
sporazumih z zlasti tesnimi partnerji, kot 
so države Efte, ki bi se jim sčasoma 
zagotovil boljši dostop do Europolovega 
informacijskega sistema;

66. meni, da so operativni sporazumi s 
tretjimi državami nepogrešljivi pri delu 
Europola, in poudarja, da morajo vsi 
operativni sporazumi s tretjimi državami
prestati preskus nujnosti in sorazmernosti 
ter zagotoviti, da je raven varstva, ki
izhaja iz teh sporazumov, v bistvu enaka 
ravni varstva, ki jo zagotavlja zakonodaja 
EU, zlasti v zvezi z načelom omejitve 
namena, pravico do dostopa, pravico do 
popravljanja in nadzorom, ki ga izvaja 
neodvisni organ, ter da tretja država 
zagotavlja ustrezna varovala v zvezi z 
zaščito temeljnih pravic in svoboščin, 
zaščitenih z Listino o temeljnih pravicah, 
zlasti svobode izražanja, verske svobode 
ter človekovega dostojanstva;

Or. en

Predlog spremembe 1167
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 66

Predlog resolucije Predlog spremembe

66. meni, da so operativni sporazumi s 
tretjimi državami nepogrešljivi pri delu 
Europola, ter pozdravlja dejstvo, da se 
Komisija o operativnih sporazumih zdaj 
pogaja z osmimi državami iz Sredozemlja 
in severne Afrike (regije MENA); zahteva 
ponovna pogajanja o operativnih 
sporazumih z zlasti tesnimi partnerji, kot so 
države Efte, ki bi se jim sčasoma zagotovil 
boljši dostop do Europolovega 
informacijskega sistema;

66. meni, da so operativni sporazumi s 
tretjimi državami lahko uporabni pri delu 
Europola, če spoštujejo temeljne pravice 
in niso sklenjeni z državami, v katerih 
terorizem ni jasno opredeljen; zahteva, 
naj bodo ti sporazumi skladni s standardi
na področju temeljnih pravic; zahteva 
ponovna pogajanja o operativnih 
sporazumih z zlasti tesnimi partnerji, kot so 
države Efte, ki bi se jim sčasoma zagotovil 
boljši dostop do Europolovega 
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informacijskega sistema;

Or. fr

Predlog spremembe 1168
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 66

Predlog resolucije Predlog spremembe

66. meni, da so operativni sporazumi s 
tretjimi državami nepogrešljivi pri delu 
Europola, ter pozdravlja dejstvo, da se 
Komisija o operativnih sporazumih zdaj 
pogaja z osmimi državami iz Sredozemlja 
in severne Afrike (regije MENA); zahteva 
ponovna pogajanja o operativnih 
sporazumih z zlasti tesnimi partnerji, kot so 
države Efte, ki bi se jim sčasoma zagotovil 
boljši dostop do Europolovega 
informacijskega sistema;

66. meni, da so lahko operativni 
sporazumi s tretjimi državami koristni pri 
delu Europola, ter ugotavlja, da se 
Komisija o operativnih sporazumih zdaj 
pogaja z osmimi državami iz Sredozemlja 
in severne Afrike (regije MENA); zahteva 
ponovna pogajanja o operativnih 
sporazumih z zlasti tesnimi partnerji, kot so 
države Efte;

Or. en

Predlog spremembe 1169
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 67

Predlog resolucije Predlog spremembe

67. poziva Eurojust, naj še naprej širi 
svoje omrežje kontaktnih točk v tretjih 
državah, in spodbuja napotitev več tožilcev 
za zvezo na Eurojust, na primer z 
zahodnega Balkana;

67. poziva Eurojust, naj še naprej širi 
svoje omrežje kontaktnih točk v tretjih 
državah, in spodbuja napotitev več tožilcev 
za zvezo na Eurojust,

Or. fr
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Predlog spremembe 1170
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 67

Predlog resolucije Predlog spremembe

67. poziva Eurojust, naj še naprej širi 
svoje omrežje kontaktnih točk v tretjih 
državah, in spodbuja napotitev več tožilcev 
za zvezo na Eurojust, na primer z 
zahodnega Balkana;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Predlog spremembe 1171
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 67 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

67a. poziva k bolj sistematičnemu 
sodelovanju med agencijami za 
pravosodje in notranje zadeve, ki delujejo 
na področju boja proti terorizmu, da bi 
razvile skupne pristope in sinergije glede 
na njihovo vse pomembnejšo vlogo v boju 
proti terorizmu; meni, da bi se na rednih
skupnih srečanjih vseh ključnih agencij 
lahko dodatno razvilo skupno delo na 
področju boja proti terorizmu in okrepile
sinergije z njihovimi uradniki za zvezo v 
delegacijah;

Or. en

Predlog spremembe 1172
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
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Predlog resolucije
Odstavek 67 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

67a. poziva, naj se zagotovi več sredstev 
in kadrovskih virov Eurojustu glede na 
njegove vse večje odgovornosti in ključno 
vlogo pri krepitvi čezmejnega sodelovanja 
in usklajevanja ter podpiranju boja proti 
terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 1173
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, 
Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 67 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

67a. poziva Agencijo za temeljne 
pravice, naj izvede analizo vseh predlogov 
na področju boja proti terorizmu na 
evropski ravni, pri čemer naj posebno 
pozornost nameni sorazmernosti in 
nujnosti teh ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 1174
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 67 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

67b. poziva države članice, naj povečajo 
število nacionalnih strokovnjakov z 
znanjem na področju boja proti terorizmu, 
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ki jih napotijo na agencije, da bi 
zagotovile zastopanje potreb držav članic, 
agencijam pa potrebno strokovno znanje 
na področju boja proti terorizmu v okviru 
njihovih pooblastil;

Or. en

Predlog spremembe 1175
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 67 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

67a. je zaskrbljen zaradi dejstva, da 
nekatere tretje države obvestila Interpola, 
zlasti rdeča obvestila, uporabljajo v 
politične namene in s tem škodijo 
mednarodnemu sodelovanju v boju proti 
terorizmu;

Or. fr

Predlog spremembe 1176
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 67 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

67b. poudarja, da je treba povečati
financiranje agencije CEPOL in pospešiti 
razvoj ter zagotoviti inovativno
usposabljanje na kibernetskem področju;

Or. en
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Predlog spremembe 1177
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 68

Predlog resolucije Predlog spremembe

68. pričakuje, da bodo države članice 
zaposlene v pravosodju nadalje 
izobraževale in usposabljanje o evropskem 
preiskovalnem nalogu, da bi zagotovile 
njegovo celovito uporabo;

68. pričakuje, da bodo države članice v 
celoti prenesle in izpolnile Direktivo 
2014/41/EU o evropskem preiskovalnem 
nalogu ter zaposlene v pravosodju nadalje 
izobraževale in usposabljale o uporabi 
evropskega preiskovalnega naloga, da bi 
zagotovile njegovo celovito in popolno
uporabo; poziva Komisijo, naj čim hitreje 
in pred vložitvijo predlogov o novih 
instrumentih za vzajemno priznavanje 
preiskovalnih ukrepov zagotovi popoln 
pregled prenosa direktive o evropskem 
preiskovalnem nalogu ter začne postopke 
za ugotavljanje kršitev proti državam 
članicam, ki je niso prenesle pravočasno;

Or. en

Predlog spremembe 1178
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 68 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

68a. poziva CEPOL, naj še naprej 
pripravlja programe usposabljanja za 
končne uporabnike sistema SIS na 
podlagi Priročnika SIRENE in kataloga 
dobrih praks v zvezi z osebami, vpletenimi 
v teroristične ali s terorizmom povezane 
dejavnosti, vključno s tujimi terorističnimi 
bojevniki, na katere se nanašajo razpisi 
ukrepov v SIS;

Or. en
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Predlog spremembe 1179
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 69

Predlog resolucije Predlog spremembe

69. poziva k uporabi skupnih 
preiskovalnih skupin v primeru 
terorističnih napadov; meni, da se s 
skupnimi preiskovalnimi skupinami poveča 
učinkovitost sodelovanja in preiskovanja 
čezmejnih kaznivih dejanj; nadalje poziva 
k sodelovanju Europola in Eurojusta v teh 
skupnih preiskovalnih skupinah, saj to 
pomeni boljšo uporabo virov in 
zmogljivosti, ki jih zagotavljajo agencije 
EU; zahteva, da se takšnim skupnim 
preiskovalnih skupinam zagotovi boljše in 
enostavno dostopno financiranje;

69. poziva k uporabi skupnih 
preiskovalnih skupin v primeru 
terorističnih napadov; meni, da se s 
skupnimi preiskovalnimi skupinami poveča 
učinkovitost sodelovanja in preiskovanja 
čezmejnih kaznivih dejanj; nadalje poziva 
k sodelovanju Europola in Eurojusta v teh 
skupnih preiskovalnih skupinah, saj to 
pomeni boljšo uporabo virov in 
zmogljivosti, ki jih zagotavljajo agencije 
EU; zahteva, da se takšnim skupnim 
preiskovalnih skupinam zagotovi boljše in 
enostavno dostopno financiranje; poziva 
države članice, naj spodbujajo nižje člane 
k pridružitvi skupnim preiskovalnim 
skupinam, saj bi s tem izboljšali izmenjavo 
informacij na vseh ravneh hierarhije;

Or. en

Predlog spremembe 1180
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 69

Predlog resolucije Predlog spremembe

69. poziva k uporabi skupnih 
preiskovalnih skupin v primeru 
terorističnih napadov; meni, da se s
skupnimi preiskovalnimi skupinami poveča 
učinkovitost sodelovanja in preiskovanja 
čezmejnih kaznivih dejanj; nadalje poziva 
k sodelovanju Europola in Eurojusta v teh 
skupnih preiskovalnih skupinah, saj to 

69. poziva k uporabi skupnih 
preiskovalnih skupin v primeru 
terorističnih napadov; meni, da se s 
skupnimi preiskovalnimi skupinami poveča 
učinkovitost sodelovanja in preiskovanja 
čezmejnih kaznivih dejanj; nadalje poziva 
k sodelovanju Europola in Eurojusta v teh 
skupnih preiskovalnih skupinah, saj to 
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pomeni boljšo uporabo virov in 
zmogljivosti, ki jih zagotavljajo agencije 
EU; zahteva, da se takšnim skupnim 
preiskovalnih skupinam zagotovi boljše in 
enostavno dostopno financiranje;

pomeni boljšo uporabo virov in 
zmogljivosti, ki jih zagotavljajo agencije 
EU; zahteva, da se takšnim skupnim 
preiskovalnih skupinam zagotovi boljše in 
enostavno dostopno financiranje, ter da se, 
kjer je to ustrezno, oblikujejo stalne 
skupne preiskovalne skupine;

Or. en

Predlog spremembe 1181
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 70

Predlog resolucije Predlog spremembe

70. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo strokovno znanje in orodja, ki 
jih ponujata Eurojust in Evropska 
pravosodna mreža, zlasti pri zagotavljanju 
praktičnih in pravnih informacij ter 
podpore v primeru zahtevkov za vzajemno 
pravno pomoč in pomoč pri zahtevkih za 
vzajemno priznavanje;

70. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo strokovno znanje in orodja, ki 
jih ponujata Eurojust in Evropska 
pravosodna mreža, zlasti pri zagotavljanju 
praktičnih in pravnih informacij ter 
podpore v primeru zahtevkov za vzajemno 
pravno pomoč in pomoč pri zahtevkih za 
vzajemno priznavanje, usklajevanju 
preiskav in kazenskega pregona, 
odločanju o najprimernejši jurisdikciji za 
pregon ali usklajevanju zasegov in 
zaplemb premoženja;

Or. en

Predlog spremembe 1182
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 70 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

70a. poziva, naj se Eurojustu zagotovijo
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ustrezno financirane in kadrovski viri 
glede na njegovo ključno vlogo pri 
zagotavljanju čezmejnega pravosodnega 
sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 1183
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 71

Predlog resolucije Predlog spremembe

71. poziva Komisijo, naj preuči 
možnost zakonodajnega predloga, ki bi 
ponudnike storitev in komunikacijske 
platforme na trgu EU v primeru šifriranih 
sporočil zavezoval k sodelovanju, če bi za 
to obstajala sodna odločba;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1184
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 71

Predlog resolucije Predlog spremembe

71. poziva Komisijo, naj preuči 
možnost zakonodajnega predloga, ki bi 
ponudnike storitev in komunikacijske 
platforme na trgu EU v primeru šifriranih 
sporočil zavezoval k sodelovanju, če bi za 
to obstajala sodna odločba;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1185
Birgit Sippel, Péter Niedermüller
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Predlog resolucije
Odstavek 71

Predlog resolucije Predlog spremembe

71. poziva Komisijo, naj preuči 
možnost zakonodajnega predloga, ki bi
ponudnike storitev in komunikacijske 
platforme na trgu EU v primeru šifriranih 
sporočil zavezoval k sodelovanju, če bi za 
to obstajala sodna odločba;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1186
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa 
Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 71

Predlog resolucije Predlog spremembe

71. poziva Komisijo, naj preuči 
možnost zakonodajnega predloga, ki bi 
ponudnike storitev in komunikacijske 
platforme na trgu EU v primeru šifriranih 
sporočil zavezoval k sodelovanju, če bi za 
to obstajala sodna odločba;

71. poziva Komisijo, naj preuči 
možnost zakonodajnega predloga, ki bi 
ponudnike storitev in komunikacijske 
platforme na trgu EU v primeru šifriranih 
sporočil zavezoval k sodelovanju, če bi za 
to obstajala sodna odločba; želi spomniti, 
da to sodelovanje ne bi smelo vključevati 
obveznosti dešifriranja podatkov in ne bi 
smelo oslabiti varnosti njihovih omrežij in 
storitev, na primer z ustvarjanjem ali 
omogočanjem stranskih vrat;

Or. en

Predlog spremembe 1187
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez

Predlog resolucije
Odstavek 71
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Predlog resolucije Predlog spremembe

71. poziva Komisijo, naj preuči 
možnost zakonodajnega predloga, ki bi 
ponudnike storitev in komunikacijske 
platforme na trgu EU v primeru šifriranih 
sporočil zavezoval k sodelovanju, če bi za 
to obstajala sodna odločba;

71. poziva države članice, naj
spodbujajo dialog s ponudniki storitev in
komunikacijskimi platformami na trgu 
EU, da bi okrepile njihovo sodelovanje v 
primeru šifriranih sporočil, če bi za to 
obstajala sodna odločba; želi spomniti, da 
to sodelovanje ne bi smelo vključevati 
obveznosti dešifriranja podatkov in ne bi 
smelo oslabiti varnosti njihovih omrežij in 
storitev, na primer z ustvarjanjem ali 
omogočanjem stranskih vrat;

Or. en

Predlog spremembe 1188
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez

Predlog resolucije
Odstavek 71

Predlog resolucije Predlog spremembe

71. poziva Komisijo, naj preuči 
možnost zakonodajnega predloga, ki bi
ponudnike storitev in komunikacijske 
platforme na trgu EU v primeru šifriranih 
sporočil zavezoval k sodelovanju, če bi za 
to obstajala sodna odločba;

71. spodbuja ponudnike storitev in 
komunikacijske platforme na trgu EU v 
primeru šifriranih sporočil k sodelovanju, 
če bi za to obstajala sodna odločba; želi 
spomniti, da to sodelovanje ne bi smelo 
vključevati obveznosti dešifriranja 
podatkov in ne bi smelo oslabiti varnosti 
njihovih omrežij in storitev, na primer z 
ustvarjanjem ali omogočanjem stranskih 
vrat;

Or. en

Predlog spremembe 1189
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 71
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Predlog resolucije Predlog spremembe

71. poziva Komisijo, naj preuči 
možnost zakonodajnega predloga, ki bi
ponudnike storitev in komunikacijske 
platforme na trgu EU v primeru šifriranih 
sporočil zavezoval k sodelovanju, če bi za 
to obstajala sodna odločba;

71. poziva ponudnike storitev in 
komunikacije platforme, naj učinkovito 
izvajajo sodne odločbe na področju boja 
proti terorizmu; poziva Komisijo, naj 
preuči možnost zakonodajnega predloga, ki 
bi komunikacijske platforme na trgu EU v 
primeru šifriranih sporočil zavezoval k 
sodelovanju, če bi za to obstajala sodna 
odločba;

Or. en

Predlog spremembe 1190
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 71

Predlog resolucije Predlog spremembe

71. poziva Komisijo, naj preuči 
možnost zakonodajnega predloga, ki bi 
ponudnike storitev in komunikacijske 
platforme na trgu EU v primeru šifriranih 
sporočil zavezoval k sodelovanju, če bi za 
to obstajala sodna odločba;

71. poziva Komisijo, naj preuči 
možnost zakonodajnega predloga, ki bi 
ponudnike storitev in komunikacijske 
platforme na trgu EU v primeru šifriranih 
sporočil zavezoval k pomoči pri 
dešifriranju, če bi za to obstajala sodna 
odločba;

Or. nl

Predlog spremembe 1191
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Heinz K. Becker, Lorenzo Cesa, Bogdan 
Andrzej Zdrojewski

Predlog resolucije
Odstavek 71 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

71a. poziva Komisijo, naj prouči 
možnost zakonodajnega predloga, ki bi 
ponudnike storitev na trgu EU zavezoval k 
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sodelovanju, na primer z namestitvijo 
prilagojene različice aplikacije na 
naprave oseb, osumljenih terorizma, ki bi 
imenovanim organom omogočala dostop 
do šifrirane komunikacije;

Or. en

Predlog spremembe 1192
Birgit Sippel, Péter Niedermüller

Predlog resolucije
Odstavek 72

Predlog resolucije Predlog spremembe

72. poziva k hitremu sprejetju 
predlogov uredbe in direktive Komisije za 
izboljšanje čezmejnega dostopa do 
elektronskih dokazov; poziva ponudnike 
spletnih storitev, naj zagotovijo enotne 
kontaktne točke za zahtevke za kazenski 
pregon/sodne zahtevke;

72. je seznanjen s predlogom uredbe in 
direktive Komisije za izboljšanje 
čezmejnega dostopa do elektronskih 
dokazov, s katerim bi se bistveno 
spremenil veljavni sistem vzajemnega 
priznavanja z uvedbo ekstrateritorialnosti 
zakonov ter z zadolžitvijo zasebnih
podjetij, da ocenijo razloge za 
nepriznavanje javnega reda/temeljnih 
pravic in zberejo dokaze na ozemlju 
države članice brez obvestila organom 
države članice, na ozemlju katere se 
elektronski dokazi zbirajo, in ne glede na 
njene pravne/ustavne zahteve; opozarja, 
da Komisija pred uvedbo novih 
predlaganih instrumentov ni zagotovila 
nobene ocene učinkovitosti novih 
veljavnih instrumentov, ki bi obravnavala 
vprašanje, kot je uporaba Direktive 
2014/41/EU o evropskem preiskovalnem 
nalogu; poziva pristojni odbor LIBE, naj
temeljito preveri predloge glede na 
številna vprašanja in pomisleke v zvezi s 
temeljnimi pravicami, kot sta pravici do 
zasebnosti in varstva podatkov, ter 
postopkovne pravice, pa tudi v zvezi z 
obstojem takšnega novega instrumenta 
vzporedno z obstoječimi instrumenti o 
pravosodnem sodelovanju ter veljavnim 
pravnim redom EU o varstvu podatkov;
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Or. en

Predlog spremembe 1193
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 72

Predlog resolucije Predlog spremembe

72. poziva k hitremu sprejetju 
predlogov uredbe in direktive Komisije za 
izboljšanje čezmejnega dostopa do 
elektronskih dokazov; poziva ponudnike 
spletnih storitev, naj zagotovijo enotne 
kontaktne točke za zahtevke za kazenski 
pregon/sodne zahtevke;

72. je seznanjen s predlogi uredbe in
direktive Komisije za izboljšanje 
čezmejnega dostopa do elektronskih 
dokazov; vseeno meni, da bi bilo pred 
uvajanjem novega sistema sodelovanja, ki 
bi lahko močno vplival na temeljne 
pravice, primerneje razviti in izboljšati 
obstoječi sistem medsebojne pravne 
pomoči; poziva Komisijo, naj preuči 
možnosti za nove predloge, s katerimi bi 
se izboljšalo delovanje medsebojne pravne 
pomoči;

Or. fr

Predlog spremembe 1194
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis 
(Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 72

Predlog resolucije Predlog spremembe

72. poziva k hitremu sprejetju 
predlogov uredbe in direktive Komisije za 
izboljšanje čezmejnega dostopa do 
elektronskih dokazov; poziva ponudnike 
spletnih storitev, naj zagotovijo enotne 
kontaktne točke za zahtevke za kazenski 
pregon/sodne zahtevke;

72. ugotavlja, da je Komisija 
predstavila predloga uredbe in direktive za 
izboljšanje čezmejnega dostopa do 
elektronskih dokazov;

Or. en
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Predlog spremembe 1195
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 72

Predlog resolucije Predlog spremembe

72. poziva k hitremu sprejetju
predlogov uredbe in direktive Komisije za 
izboljšanje čezmejnega dostopa do 
elektronskih dokazov; poziva ponudnike 
spletnih storitev, naj zagotovijo enotne 
kontaktne točke za zahtevke za kazenski 
pregon/sodne zahtevke;

72. poziva k hitremu sprejetju rešitev
za izboljšanje čezmejnega dostopa do 
elektronskih dokazov z racionalizacijo 
uporabe zahtevkov za vzajemno pravno 
pomoč ter evropskih preiskovalnih 
nalogov; ugotavlja, da je nujno treba 
zmanjšati zamude pri odgovorih na takšne
zahtevke in naloge;

Or. en

Predlog spremembe 1196
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Odstavek 72

Predlog resolucije Predlog spremembe

72. poziva k hitremu sprejetju 
predlogov uredbe in direktive Komisije za 
izboljšanje čezmejnega dostopa do 
elektronskih dokazov; poziva ponudnike 
spletnih storitev, naj zagotovijo enotne 
kontaktne točke za zahtevke za kazenski 
pregon/sodne zahtevke;

72. poziva k hitremu sprejetju 
predlogov uredbe in direktive Komisije za 
izboljšanje čezmejnega dostopa do 
elektronskih dokazov pred koncem 
sedanjega mandata Parlamenta; poziva 
ponudnike spletnih storitev, naj zagotovijo 
enotne kontaktne točke za zahtevke za 
kazenski pregon/sodne zahtevke;

Or. en

Predlog spremembe 1197
Anders Primdahl Vistisen, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg, Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 72 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

72a. priporoča, naj države članice 
ponovno ocenijo Direktivo 2016/680 v 
zvezi s predpisi o hrambi podatkov, da bi 
lahko Europol in tretje države hranili
podatke v zvezi s kriminalnimi mrežami in 
dejavnostmi, starejšimi od 3 let, da bi 
ohranili skupni spomin in razumevanje 
agencij za boj proti terorizmu ter 
zagotovili, da se lahko predhodno delo 
uporabi v pričakovanju ponovnega
sodelovanja terorističnih organizacij z
organiziranimi kriminalnimi združbami in 
pri kriminalnih dejavnostih;

Or. en

Predlog spremembe 1198
Heinz K. Becker, Artis Pabriks, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Monika 
Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 72 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

72a. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da se bo obveščevalnim
podatkom v vseh pravnih ali političnih 
ocenah, preverjanjih, postopkih ali tožbah 
zagotovila posebna stopnja varstva ter da 
se ohranita zaupnost in integriteta virov 
obveščevalnih podatkov in uradnikov, da 
ne bi ogrozili dela ali varnosti virov, 
informatorjev in uslužbencev 
obveščevalnih služb;

Or. en

Predlog spremembe 1199
Rachida Dati, Monika Hohlmeier
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Predlog resolucije
Odstavek 72 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

72a. poziva Svet, naj razširi pristojnosti 
Evropskega javnega tožilstva v boju proti 
organiziranemu kriminalu in terorizmu;

Or. fr

Predlog spremembe 1200
Anders Primdahl Vistisen, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 72 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

72b. priporoča, naj države članice 
ponovno ocenijo Direktivo 2016/680 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov, ki jih obdelujejo 
pristojni organi, in nadaljnje direktive o 
posredovanju podatkov tretjim državam za 
namene preprečevanja, preiskovanja,
odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj, da 
bi omogočile izmenjavo informacij med
državami članicami, Europolom in 
tretjimi državami v realnem času;

Or. en

Predlog spremembe 1201
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 73

Predlog resolucije Predlog spremembe

73. poziva države članice, naj vlagajo v 
opremo IKT, ki ustreza standardom, na 
vseh mejnih prehodih, da se omogoči 

73. poziva države članice, naj vlagajo v 
opremo IKT, ki ustreza standardom, na 
vseh mejnih prehodih, da se omogoči 
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ustrezno preverjanje v vseh zadevnih 
zbirkah podatkov; poziva Komisijo, naj 
določi referenčno merilo za tehnične 
standarde takšne opreme IKT po 
posvetovanju z agencijo eu-LISA;

ustrezno preverjanje v vseh zadevnih 
zbirkah podatkov; poziva Komisijo, naj 
določi referenčno merilo za tehnične 
standarde takšne opreme IKT po 
posvetovanju z agencijo eu-LISA; meni, 
da je treba delo v zvezi s predlogi o 
interoperabilnosti informacijskih sistemov 
obravnavati kot priložnost za izboljšanje 
in delno uskladitev nacionalnih 
informacijskih sistemov in nacionalnih 
infrastruktur na mejnih prehodih;

Or. en

Predlog spremembe 1202
Ivo Belet, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 73

Predlog resolucije Predlog spremembe

73. poziva države članice, naj vlagajo v 
opremo IKT, ki ustreza standardom, na 
vseh mejnih prehodih, da se omogoči 
ustrezno preverjanje v vseh zadevnih 
zbirkah podatkov; poziva Komisijo, naj 
določi referenčno merilo za tehnične 
standarde takšne opreme IKT po 
posvetovanju z agencijo eu-LISA;

73. poziva države članice, naj vlagajo v 
opremo IKT, ki ustreza standardom, na 
vseh mejnih prehodih, da se omogoči 
ustrezno preverjanje v vseh zadevnih 
zbirkah podatkov; poziva Komisijo, naj 
določi referenčno merilo za tehnične 
standarde takšne opreme IKT po 
posvetovanju z agencijo eu-LISA;
pozdravlja predlog Komisije za okrepitev 
podpore državam članicam pri varovanju 
skupnih zunanjih meja EU, da bi se 
proračun za Sklad za integrirano 
upravljanje meja v naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2021–2027 
vsaj potrojil;

Or. en

Predlog spremembe 1203
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 73 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

73a. pozdravlja sprejetje nedavnih 
reform za okrepitev zunanjih meja EU na 
ravni EU, vključno z vzpostavitvijo 
sistema vstopa/izstopa in evropskega 
sistema za potovalne informacije in 
odobritve (ETIAS) ter reformo 
schengenskega informacijskega sistema 
(SIS); poziva države članice, naj v celoti 
izvajajo te ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 1204
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 73 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

73a. poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja izvajanje nove Uredbe (EU) 
2017/458, ki določa sistematična 
preverjanja vseh oseb, ki prečkajo 
zunanje meje, in zlasti uporabo odstopanj 
od sistematičnih preverjanj;

Or. en

Predlog spremembe 1205
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 73 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

73b. poziva države članice, naj še 
naprej razvijajo medsebojno čezmejno 
policijsko sodelovanje, ki naj obsega 
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skupne ocene groženj, analize tveganja in 
patrulje;

Or. en

Predlog spremembe 1206
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 73 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

73c. poziva države članice, naj svoje 
upravljanje meja uskladijo s konceptom 
celovitega upravljanja zunanjih meja; 
poudarja, da je treba zagotoviti popolno 
izvajanje strategije za celovito upravljanje 
zunanjih meja na evropski in nacionalni 
ravni, da bi tako izboljšali upravljanje 
zunanjih meja;

Or. en

Predlog spremembe 1207
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 74

Predlog resolucije Predlog spremembe

74. poudarja, da je treba vpeljati 
storitev za ugotavljanje ujemanja 
biometričnih podatkov, da se ljudem 
prepreči uporabo več identitet z uporabo 
pravih potnih listov, ki so jih izdale tretje 
države, pod drugačnimi imeni; poudarja, 
da je treba dopolnjevati zadevne zbirke 
podatkov z uporabo biometričnih 
podatkov, vključno z nadaljnjim razvojem 
tehnologije za prepoznavo obrazov;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 1208
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 74

Predlog resolucije Predlog spremembe

74. poudarja, da je treba vpeljati 
storitev za ugotavljanje ujemanja 
biometričnih podatkov, da se ljudem 
prepreči uporabo več identitet z uporabo 
pravih potnih listov, ki so jih izdale tretje 
države, pod drugačnimi imeni; poudarja, da 
je treba dopolnjevati zadevne zbirke 
podatkov z uporabo biometričnih
podatkov, vključno z nadaljnjim razvojem 
tehnologije za prepoznavo obrazov;

74. poudarja, da je treba vpeljati 
storitev za ugotavljanje ujemanja 
biometričnih podatkov, da se ljudem 
prepreči uporabo več identitet z uporabo 
pravih potnih listov, ki so jih izdale tretje 
države, pod drugačnimi imeni; poudarja, da 
je treba dopolnjevati zadevne zbirke 
podatkov z uporabo biometričnih 
podatkov, vključno z nadaljnjim razvojem 
tehnologije za prepoznavo obrazov;
poudarja tudi, da je treba stalno 
izboljševati prepoznavanje zlorabe pravih
ter delno ali v celoti ponarejenih
dokumentov za identifikacijo oseb;

Or. de

Predlog spremembe 1209
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 74

Predlog resolucije Predlog spremembe

74. poudarja, da je treba vpeljati 
storitev za ugotavljanje ujemanja 
biometričnih podatkov, da se ljudem 
prepreči uporabo več identitet z uporabo
pravih potnih listov, ki so jih izdale tretje 
države, pod drugačnimi imeni; poudarja, 
da je treba dopolnjevati zadevne zbirke 
podatkov z uporabo biometričnih 
podatkov, vključno z nadaljnjim razvojem 
tehnologije za prepoznavo obrazov;

74. poudarja, da je treba vpeljati 
storitev za ugotavljanje ujemanja 
biometričnih podatkov, ki bo omogočala 
poizvedovanje z uporabo biometričnih 
podatkov v številnih informacijskih 
sistemih EU, s čimer bo prispevala k boju 
proti identitetnim prevaram;

Or. en
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Predlog spremembe 1210
Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 74

Predlog resolucije Predlog spremembe

74. poudarja, da je treba vpeljati 
storitev za ugotavljanje ujemanja 
biometričnih podatkov, da se ljudem 
prepreči uporabo več identitet z uporabo 
pravih potnih listov, ki so jih izdale tretje 
države, pod drugačnimi imeni; poudarja, da 
je treba dopolnjevati zadevne zbirke 
podatkov z uporabo biometričnih 
podatkov, vključno z nadaljnjim razvojem 
tehnologije za prepoznavo obrazov;

74. poudarja, da je treba vpeljati 
storitev za ugotavljanje ujemanja 
biometričnih podatkov, da se ljudem 
prepreči uporabo več identitet z uporabo 
pravih potnih listov, ki so jih izdale tretje 
države, pod drugačnimi imeni; poudarja, da 
je treba dopolnjevati zadevne zbirke 
podatkov z uporabo biometričnih 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 1211
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 75

Predlog resolucije Predlog spremembe

75. pozdravlja predlog Komisije, da bi 
morale biti informacije o vizumih za 
dolgoročno prebivanje in dovoljenjih za 
prebivanje, vključno z biometričnimi 
podatki, za državljane tretjih držav 
vključene v vizumski informacijski sistem;

75. pozdravlja predlog Komisije, da bi 
morale biti informacije o vizumih za 
dolgoročno prebivanje in dovoljenjih za 
prebivanje ter pridobitvah državljanstva, 
vključno z biometričnimi podatki, za 
državljane tretjih držav vključene v 
vizumski informacijski sistem; priporoča, 
naj Komisija zahteva letne statistične 
podatke o vizumih za kratkoročno bivanje, 
ki jih je odobrijo države članice, in 
spremlja razvoj, da bi preprečila, odkrila 
ter se odzvala na možno korupcijo, ki bi 
olajševala prihode s kriminalnimi 
nameni;

Or. en



PE627.744v01-00 74/175 AM\1162677SL.docx

SL

Predlog spremembe 1212
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 75

Predlog resolucije Predlog spremembe

75. pozdravlja predlog Komisije, da bi 
morale biti informacije o vizumih za 
dolgoročno prebivanje in dovoljenjih za 
prebivanje, vključno z biometričnimi 
podatki, za državljane tretjih držav 
vključene v vizumski informacijski sistem;

75. je seznanjen s predlogom
Komisije, da bi morale biti informacije o 
vizumih za dolgoročno prebivanje in 
dovoljenjih za prebivanje, vključno z 
biometričnimi podatki, za državljane tretjih 
držav vključene v vizumski informacijski 
sistem; je zaskrbljen zaradi možnih 
posledic za nekatere državljane tretjih 
držav v zvezi s pravico do azila;

Or. fr

Predlog spremembe 1213
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 75

Predlog resolucije Predlog spremembe

75. pozdravlja predlog Komisije, da bi 
morale biti informacije o vizumih za 
dolgoročno prebivanje in dovoljenjih za 
prebivanje, vključno z biometričnimi 
podatki, za državljane tretjih držav 
vključene v vizumski informacijski sistem;

75. pozdravlja predlog Komisije, da bi 
morale biti informacije o vizumih za 
dolgoročno prebivanje in dovoljenjih za 
prebivanje za državljane tretjih držav 
vključene v vizumski informacijski sistem;

Or. en

Predlog spremembe 1214
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 75 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

75a. poziva države članice, naj ustavijo 
prodajo dovoljenj za prebivanje in 
državljanstev prek shem „zlatih vizumov“ 
in programov za vlagatelje zaradi 
visokega tveganja korupcije, zlorabe in 
nepravilne uporabe schengenskega 
območja za kriminalne namene; poziva 
Komisijo, naj ukrepa odločno in hitro ter 
od držav članic zahteva vse zadevne 
podatke in kontrole, da bi zagotovila 
integriteto in varnost schengenskega 
sistema;

Or. en

Predlog spremembe 1215
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 75 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

75a. pozdravlja predlog Komisije o 
okrepitvi varnosti osebnih izkaznic 
državljanov Unije in dokumentov za 
prebivanje, izdanih državljanom Unije in 
njihovim družinskim članom, ki 
uresničujejo svojo pravico do prostega 
gibanja;

Or. en

Predlog spremembe 1216
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 76
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Predlog resolucije Predlog spremembe

76. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje 
pogajanja s tretjimi državami o vračanju 
in ponovnem sprejemu oseb in oceni, ali 
je direktiva o vračanju (Direktiva 
2008/115/ES) ustrezen pravni okvir za 
vračanje migrantov brez urejenega 
statusa, ki se izdajajo za prosilce za azil, v 
resnici pa imajo teroristične motive in 
predstavljajo očitno tveganje za javno 
varnost;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1217
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 76

Predlog resolucije Predlog spremembe

76. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje 
pogajanja s tretjimi državami o vračanju 
in ponovnem sprejemu oseb in oceni, ali 
je direktiva o vračanju (Direktiva 
2008/115/ES) ustrezen pravni okvir za 
vračanje migrantov brez urejenega 
statusa, ki se izdajajo za prosilce za azil, v 
resnici pa imajo teroristične motive in 
predstavljajo očitno tveganje za javno 
varnost;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1218
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 76
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Predlog resolucije Predlog spremembe

76. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje 
pogajanja s tretjimi državami o vračanju in 
ponovnem sprejemu oseb in oceni, ali je 
direktiva o vračanju (Direktiva 
2008/115/ES) ustrezen pravni okvir za 
vračanje migrantov brez urejenega 
statusa, ki se izdajajo za prosilce za azil, v 
resnici pa imajo teroristične motive in 
predstavljajo očitno tveganje za javno 
varnost;

76. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje 
pogajanja s tretjimi državami o vračanju in 
ponovnem sprejemu oseb;

Or. en

Predlog spremembe 1219
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 76

Predlog resolucije Predlog spremembe

76. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje
pogajanja s tretjimi državami o vračanju in 
ponovnem sprejemu oseb in oceni, ali je 
direktiva o vračanju (Direktiva 
2008/115/ES) ustrezen pravni okvir za
vračanje migrantov brez urejenega statusa, 
ki se izdajajo za prosilce za azil, v resnici 
pa imajo teroristične motive in 
predstavljajo očitno tveganje za javno 
varnost;

76. obsoja pogajanja s tretjimi 
državami o vračanju in ponovnem 
sprejemu oseb in zahteva od Komisije, naj
oceni, ali je direktiva o vračanju (Direktiva 
2008/115/ES) ustrezen pravni okvir za
migrante brez urejenega statusa, ki
zaprosijo za azil;

Or. fr

Predlog spremembe 1220
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 76
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Predlog resolucije Predlog spremembe

76. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje 
pogajanja s tretjimi državami o vračanju in 
ponovnem sprejemu oseb in oceni, ali je 
direktiva o vračanju (Direktiva 
2008/115/ES) ustrezen pravni okvir za 
vračanje migrantov brez urejenega statusa, 
ki se izdajajo za prosilce za azil, v resnici 
pa imajo teroristične motive in 
predstavljajo očitno tveganje za javno 
varnost;

76. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje 
pogajanja s tretjimi državami o vračanju in 
ponovnem sprejemu oseb in oceni, ali je 
direktiva o vračanju (Direktiva 
2008/115/ES) ustrezen pravni okvir za 
vračanje migrantov brez urejenega statusa, 
ki ne potrebujejo mednarodne zaščite ter 
zlorabljajo azilni sistem za vstop v EU s 
terorističnimi motivi in predstavljajo 
očitno tveganje za javno varnost;

Or. en

Predlog spremembe 1221
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 76

Predlog resolucije Predlog spremembe

76. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje 
pogajanja s tretjimi državami o vračanju in 
ponovnem sprejemu oseb in oceni, ali je 
direktiva o vračanju (Direktiva 
2008/115/ES) ustrezen pravni okvir za 
vračanje migrantov brez urejenega statusa, 
ki se izdajajo za prosilce za azil, v resnici 
pa imajo teroristične motive in
predstavljajo očitno tveganje za javno 
varnost;

76. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje 
pogajanja s tretjimi državami o vračanju in 
ponovnem sprejemu oseb in oceni, ali je 
direktiva o vračanju (Direktiva 
2008/115/ES) ustrezen pravni okvir za 
vračanje migrantov brez urejenega statusa s 
terorističnimi motivi, ki predstavljajo 
očitno tveganje za javno varnost;

Or. nl

Predlog spremembe 1222
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 76
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Predlog resolucije Predlog spremembe

76. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje 
pogajanja s tretjimi državami o vračanju in 
ponovnem sprejemu oseb in oceni, ali je 
direktiva o vračanju (Direktiva 
2008/115/ES) ustrezen pravni okvir za 
vračanje migrantov brez urejenega 
statusa, ki se izdajajo za prosilce za azil, v 
resnici pa imajo teroristične motive in 
predstavljajo očitno tveganje za javno 
varnost;

76. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje 
pogajanja z varnimi tretjimi državami o 
vračanju in ponovnem sprejemu oseb in 
oceni, ali je direktiva o vračanju (Direktiva 
2008/115/ES) ustrezen pravni okvir za 
vračanje oseb brez dokumentov, ki se 
izdajajo za prosilce za azil, v resnici pa 
imajo teroristične motive in predstavljajo 
očitno tveganje za javno varnost;

Or. en

Predlog spremembe 1223
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa 
Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 77

Predlog resolucije Predlog spremembe

77. spodbuja države članice, naj 
uporabljajo spremenjeni mehanizem za 
začasno opustitev odprave vizumov in 
učinkovito sporočajo okoliščine, ki bi 
lahko pripeljale do začasne opustitve za 
tretje države, na primer znatno povečanje 
tveganja za javni red ali notranjo varnost;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1224
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 77

Predlog resolucije Predlog spremembe

77. spodbuja države članice, naj 
uporabljajo spremenjeni mehanizem za 

črtano
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začasno opustitev odprave vizumov in 
učinkovito sporočajo okoliščine, ki bi 
lahko pripeljale do začasne opustitve za
tretje države, na primer znatno povečanje 
tveganja za javni red ali notranjo varnost;

Or. en

Predlog spremembe 1225
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 77

Predlog resolucije Predlog spremembe

77. spodbuja države članice, naj 
uporabljajo spremenjeni mehanizem za 
začasno opustitev odprave vizumov in 
učinkovito sporočajo okoliščine, ki bi 
lahko pripeljale do začasne opustitve za 
tretje države, na primer znatno povečanje 
tveganja za javni red ali notranjo varnost;

77. zahteva, naj države članice 
mehanizem za začasno opustitev odprave 
vizumov uporabljajo le v utemeljenih 
primerih in učinkovito sporočajo 
okoliščine, ki bi lahko upravičile to 
opustitev;

Or. fr

Predlog spremembe 1226
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 77 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

77a. je seznanjen s spremembo 
zakonodaje v zvezi z nadzorom na 
zunanjih mejah; je zaskrbljen zaradi 
tveganj za kršitev pravice do azila ter 
načel nediskrimnacije in varstva 
podatkov, pa tudi zaradi dejstva, da je 
zakonodaja usmerjena v boj proti 
nezakonitim migracijam, namesto da bi se 
osredotočila na boj proti organiziranemu 
kriminalu in terorizmu;



AM\1162677SL.docx 81/175 PE627.744v01-00

SL

Or. fr

Predlog spremembe 1227
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 78

Predlog resolucije Predlog spremembe

78. poziva države članice, naj določijo 
obveznost, da upravljavci letališč 
preverjajo skladnost pri vkrcanju potnikov 
na letalo in s tem zagotovijo, da se 
identiteta na vozovnici ujema z osebno 
izkaznico ali s potnim listom v potnikovi 
posesti;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1228
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 78

Predlog resolucije Predlog spremembe

78. poziva države članice, naj določijo 
obveznost, da upravljavci letališč 
preverjajo skladnost pri vkrcanju potnikov 
na letalo in s tem zagotovijo, da se 
identiteta na vozovnici ujema z osebno 
izkaznico ali s potnim listom v potnikovi 
posesti;

78. poziva države članice, naj določijo 
obveznost, da upravljavci letališč 
preverjajo skladnost pri vkrcanju potnikov 
na letalo in s tem zagotovijo, da se 
identiteta na vozovnici ujema z osebno 
izkaznico ali s potnim listom v potnikovi 
posesti, hkrati pa, da upravljavcem letališč 
niso dodeljene naloge, ki jih lahko 
opravljajo samo policijski organi, kot so 
dejansko preverjanje identitete ali
preverjanje avtentičnosti osebne izkaznice 
ali potnih listin;

Or. en
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Predlog spremembe 1229
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 78

Predlog resolucije Predlog spremembe

78. poziva države članice, naj določijo 
obveznost, da upravljavci letališč 
preverjajo skladnost pri vkrcanju potnikov 
na letalo in s tem zagotovijo, da se 
identiteta na vozovnici ujema z osebno 
izkaznico ali s potnim listom v potnikovi 
posesti;

78. poziva države članice, naj določijo 
obveznost, da upravljavci letališč 
preverjajo skladnost pri vkrcanju potnikov 
na letalo in s tem zagotovijo, da se 
identiteta na vozovnici ujema z osebno 
izkaznico ali s potnim listom v potnikovi 
posesti, in v primeru neskladnosti 
spremenijo podatke o potnikih, ki se 
posredujejo;

Or. nl

Predlog spremembe 1230
Ivo Belet, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 78

Predlog resolucije Predlog spremembe

78. poziva države članice, naj določijo
obveznost, da upravljavci letališč 
preverjajo skladnost pri vkrcanju potnikov 
na letalo in s tem zagotovijo, da se 
identiteta na vozovnici ujema z osebno 
izkaznico ali s potnim listom v potnikovi 
posesti;

78. poziva Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog, s katerim bi določila
obveznost, da upravljavci letališč, 
mednarodnih avtobusov ali hitrih vlakov
preverjajo skladnost pri vkrcanju potnikov 
na letalo in s tem zagotovijo, da se 
identiteta na vozovnici ujema z osebno 
izkaznico ali s potnim listom v potnikovi 
posesti;

Or. en

Predlog spremembe 1231
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)
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Predlog resolucije
Odstavek 78

Predlog resolucije Predlog spremembe

78. poziva države članice, naj določijo 
obveznost, da upravljavci letališč 
preverjajo skladnost pri vkrcanju potnikov 
na letalo in s tem zagotovijo, da se 
identiteta na vozovnici ujema z osebno 
izkaznico ali s potnim listom v potnikovi 
posesti;

78. poziva države članice, naj določijo 
obveznost, da upravljavci pristanišč in
letališč preverjajo skladnost pri vkrcanju 
potnikov na letalo in s tem zagotovijo, da 
se identiteta na vozovnici ujema z osebno 
izkaznico ali s potnim listom v potnikovi 
posesti;

Or. en

Predlog spremembe 1232
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 78

Predlog resolucije Predlog spremembe

78. poziva države članice, naj določijo 
obveznost, da upravljavci letališč
preverjajo skladnost pri vkrcanju potnikov 
na letalo in s tem zagotovijo, da se 
identiteta na vozovnici ujema z osebno 
izkaznico ali s potnim listom v potnikovi 
posesti;

78. poziva države članice, naj določijo 
obveznost, da letalski prevozniki
preverjajo skladnost pri vkrcanju potnikov 
na letalo in s tem zagotovijo, da se 
identiteta na vozovnici ujema z osebno 
izkaznico ali s potnim listom v potnikovi 
posesti;

Or. fr

Predlog spremembe 1233
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 79

Predlog resolucije Predlog spremembe

79. poziva države članice, naj 
sprejmejo minimalne standarde za osebje, 
ki ga prispevajo v nabor za hitri odziv 

črtano
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Evropske agencije za mejno in obalno 
stražo; poziva Evropsko agencijo za mejno 
in obalno stražo, naj izvede več skupnih 
simulacijskih vaj v zvezi s trenutnimi ter 
prihodnjimi dejavnostmi in izzivi;

Or. fr

Predlog spremembe 1234
Péter Niedermüller, Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 79

Predlog resolucije Predlog spremembe

79. poziva države članice, naj 
sprejmejo minimalne standarde za osebje, 
ki ga prispevajo v nabor za hitri odziv 
Evropske agencije za mejno in obalno 
stražo; poziva Evropsko agencijo za mejno 
in obalno stražo, naj izvede več skupnih 
simulacijskih vaj v zvezi s trenutnimi ter 
prihodnjimi dejavnostmi in izzivi;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1235
Edward Czesak

Predlog resolucije
Odstavek 79

Predlog resolucije Predlog spremembe

79. poziva države članice, naj 
sprejmejo minimalne standarde za osebje, 
ki ga prispevajo v nabor za hitri odziv 
Evropske agencije za mejno in obalno 
stražo; poziva Evropsko agencijo za mejno 
in obalno stražo, naj izvede več skupnih 
simulacijskih vaj v zvezi s trenutnimi ter 
prihodnjimi dejavnostmi in izzivi;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 1236
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 79

Predlog resolucije Predlog spremembe

79. poziva države članice, naj 
sprejmejo minimalne standarde za osebje, 
ki ga prispevajo v nabor za hitri odziv 
Evropske agencije za mejno in obalno 
stražo; poziva Evropsko agencijo za mejno 
in obalno stražo, naj izvede več skupnih 
simulacijskih vaj v zvezi s trenutnimi ter 
prihodnjimi dejavnostmi in izzivi;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1237
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Morten Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 79

Predlog resolucije Predlog spremembe

79. poziva države članice, naj 
sprejmejo minimalne standarde za osebje, 
ki ga prispevajo v nabor za hitri odziv 
Evropske agencije za mejno in obalno 
stražo; poziva Evropsko agencijo za mejno 
in obalno stražo, naj izvede več skupnih 
simulacijskih vaj v zvezi s trenutnimi ter
prihodnjimi dejavnostmi in izzivi;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1238
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
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Predlog resolucije
Odstavek 79 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

79a. poziva Komisijo, naj hitro 
zagotovi, da bo Evropska agencija za 
mejno in obalno stražo imela stalno enoto, 
ki bi jo sestavljalo približno 10.000 mejnih 
policistov1a;

__________________

1a http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-18-3621_sl.htm.

Or. en

Predlog spremembe 1239
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 80

Predlog resolucije Predlog spremembe

80. poziva sozakonodajalca, naj 
razmislita o tem, da bi Evropski agenciji 
za mejno in obalno stražo zaupala 
poseben mandat za obdelavo operativnih 
osebnih podatkov, ki ustreza njeni 
operacijski vlogi, med drugim pri 
preprečevanju in odkrivanju čezmejnega 
kriminala in terorizma na zunanjih mejah 
EU; meni, da bi ta mandat moral 
omogočiti zadostna obdobja hrambe 
podatkov in izmenjavo osebnih podatkov z 
misijami SVOP, Europolom in 
Eurojustom ter v posebnih okoliščinah in 
s potrebnimi zaščitnimi ukrepi s tretjimi 
državami;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 1240
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Morten Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 80

Predlog resolucije Predlog spremembe

80. poziva sozakonodajalca, naj 
razmislita o tem, da bi Evropski agenciji 
za mejno in obalno stražo zaupala 
poseben mandat za obdelavo operativnih 
osebnih podatkov, ki ustreza njeni 
operacijski vlogi, med drugim pri 
preprečevanju in odkrivanju čezmejnega 
kriminala in terorizma na zunanjih mejah 
EU; meni, da bi ta mandat moral 
omogočiti zadostna obdobja hrambe 
podatkov in izmenjavo osebnih podatkov z 
misijami SVOP, Europolom in 
Eurojustom ter v posebnih okoliščinah in 
s potrebnimi zaščitnimi ukrepi s tretjimi 
državami;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1241
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 80

Predlog resolucije Predlog spremembe

80. poziva sozakonodajalca, naj 
razmislita o tem, da bi Evropski agenciji 
za mejno in obalno stražo zaupala 
poseben mandat za obdelavo operativnih 
osebnih podatkov, ki ustreza njeni 
operacijski vlogi, med drugim pri 
preprečevanju in odkrivanju čezmejnega 
kriminala in terorizma na zunanjih mejah 
EU; meni, da bi ta mandat moral 
omogočiti zadostna obdobja hrambe 
podatkov in izmenjavo osebnih podatkov z 
misijami SVOP, Europolom in 
Eurojustom ter v posebnih okoliščinah in 

črtano
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s potrebnimi zaščitnimi ukrepi s tretjimi 
državami;

Or. en

Predlog spremembe 1242
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 80

Predlog resolucije Predlog spremembe

80. poziva sozakonodajalca, naj
razmislita o tem, da bi Evropski agenciji 
za mejno in obalno stražo zaupala poseben 
mandat za obdelavo operativnih osebnih 
podatkov, ki ustreza njeni operacijski 
vlogi, med drugim pri preprečevanju in 
odkrivanju čezmejnega kriminala in 
terorizma na zunanjih mejah EU; meni, da
bi ta mandat moral omogočiti zadostna 
obdobja hrambe podatkov in izmenjavo 
osebnih podatkov z misijami SVOP, 
Europolom in Eurojustom ter v posebnih 
okoliščinah in s potrebnimi zaščitnimi 
ukrepi s tretjimi državami;

80. poziva sozakonodajalca, naj
obravnavata vprašanje, ali bi Evropski 
agenciji za mejno in obalno stražo zaupala 
poseben mandat za obdelavo operativnih 
osebnih podatkov, ki ustreza njeni 
operacijski vlogi, med drugim pri 
preprečevanju in odkrivanju čezmejnega 
kriminala in terorizma na zunanjih mejah 
EU; in naj v tem okviru razmislita, ali bi 
ta mandat moral omogočiti izmenjavo 
osebnih podatkov z misijami SVOP, 
Europolom in Eurojustom ter v posebnih 
okoliščinah in s potrebnimi zaščitnimi 
ukrepi s tretjimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 1243
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 81

Predlog resolucije Predlog spremembe

81. opozarja, da bodo osumljenci, 
katerih osebne podatke je Evropska 
agencija za mejno in obalno stražo v 
preteklosti obdelala, izginili iz 
analitičnega sistema po 90 dneh in se 
pojavili kot neznani/novi osumljenci; zato 

črtano
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poziva k podaljšanju obdobja hrambe 
osebnih podatkov, ki jih upravlja 
Evropska agencija za mejno in obalno 
stražo, v zvezi z osumljenci čezmejnega 
kriminala in terorizma do 3 let, podobno 
obdobju hrambe Europola in Eurojusta;

Or. fr

Predlog spremembe 1244
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 81

Predlog resolucije Predlog spremembe

81. opozarja, da bodo osumljenci, 
katerih osebne podatke je Evropska 
agencija za mejno in obalno stražo v 
preteklosti obdelala, izginili iz 
analitičnega sistema po 90 dneh in se 
pojavili kot neznani/novi osumljenci; zato 
poziva k podaljšanju obdobja hrambe 
osebnih podatkov, ki jih upravlja 
Evropska agencija za mejno in obalno 
stražo, v zvezi z osumljenci čezmejnega 
kriminala in terorizma do 3 let, podobno 
obdobju hrambe Europola in Eurojusta;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1245
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 81

Predlog resolucije Predlog spremembe

81. opozarja, da bodo osumljenci, 
katerih osebne podatke je Evropska 
agencija za mejno in obalno stražo v 
preteklosti obdelala, izginili iz analitičnega 
sistema po 90 dneh in se pojavili kot 

81. opozarja, da bodo osumljenci, 
katerih osebne podatke je Evropska 
agencija za mejno in obalno stražo v 
preteklosti obdelala, izginili iz analitičnega 
sistema po 90 dneh in se pojavili kot 



PE627.744v01-00 90/175 AM\1162677SL.docx

SL

neznani/novi osumljenci; zato poziva k 
podaljšanju obdobja hrambe osebnih 
podatkov, ki jih upravlja Evropska 
agencija za mejno in obalno stražo, v zvezi 
z osumljenci čezmejnega kriminala in 
terorizma do 3 let, podobno obdobju 
hrambe Europola in Eurojusta;

neznani/novi osumljenci;

Or. en

Predlog spremembe 1246
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 81

Predlog resolucije Predlog spremembe

81. opozarja, da bodo osumljenci, 
katerih osebne podatke je Evropska 
agencija za mejno in obalno stražo v 
preteklosti obdelala, izginili iz analitičnega 
sistema po 90 dneh in se pojavili kot 
neznani/novi osumljenci; zato poziva k 
podaljšanju obdobja hrambe osebnih 
podatkov, ki jih upravlja Evropska 
agencija za mejno in obalno stražo, v zvezi 
z osumljenci čezmejnega kriminala in 
terorizma do 3 let, podobno obdobju 
hrambe Europola in Eurojusta;

81. opozarja, da bodo osumljenci, 
katerih osebne podatke je Evropska 
agencija za mejno in obalno stražo v 
preteklosti obdelala, izginili iz analitičnega 
sistema po 90 dneh, takoj ko so 
posredovani EASO, Europolu, Eurojustu 
ali pristojnim organom držav članic ali 
uporabljeni za pripravo analiz tveganja, in 
se pojavili kot neznani/novi osumljenci;

Or. en

Predlog spremembe 1247
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 82

Predlog resolucije Predlog spremembe

82. meni, da je za Evropsko agencijo 
za mejno in obalno stražo pomembno, da 
ima dostop do vseh relevantnih zbirk 

črtano
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podatkov in informacijskih sistemov, zlasti 
SIS, pa tudi SVI, VIS, Eurodac in 
informacijskega sistema Europola, ne le 
za delo ekip upravljanja mej, ampak tudi 
za analitične potrebe v zvezi z novimi 
pojavi na zunanjih mejah in s 
spremembami v mejnih gibanjih ali 
načinu delovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 1248
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 82

Predlog resolucije Predlog spremembe

82. meni, da je za Evropsko agencijo za 
mejno in obalno stražo pomembno, da ima 
dostop do vseh relevantnih zbirk podatkov 
in informacijskih sistemov, zlasti SIS, pa 
tudi SVI, VIS, Eurodac in 
informacijskega sistema Europola, ne le 
za delo ekip upravljanja mej, ampak tudi za 
analitične potrebe v zvezi z novimi pojavi 
na zunanjih mejah in s spremembami v 
mejnih gibanjih ali načinu delovanja;

82. meni, da je za Evropsko agencijo za 
mejno in obalno stražo pomembno, da ima 
dostop do vseh relevantnih zbirk podatkov 
in informacijskih sistemov, zlasti SIS, pa 
tudi SVI in VIS, ne le za delo ekip 
upravljanja mej, ampak tudi za analitične 
potrebe v zvezi z novimi pojavi na 
zunanjih mejah in s spremembami v 
mejnih gibanjih ali načinu delovanja;

Or. en

Predlog spremembe 1249
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 83

Predlog resolucije Predlog spremembe

83. poziva sozakonodajalca, naj 
določita obveznost, da Evropska agencija 
za mejno in obalno stražo deli nujne 
informacije z državami članicami v roku 
24 ur;

črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 1250
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Morten Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 83

Predlog resolucije Predlog spremembe

83. poziva sozakonodajalca, naj 
določita obveznost, da Evropska agencija 
za mejno in obalno stražo deli nujne 
informacije z državami članicami v roku 
24 ur;

83. poziva sozakonodajalca, naj 
določita obveznost, da Evropska agencija 
za mejno in obalno stražo deli nujne 
informacije z državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 1251
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 83 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

83a. poziva države članice in organe 
EU, kot sta Europol in INTCEN, naj 
Evropski agenciji za mejno in obalno 
stražo redno zagotavljajo strateške 
informacije o boju proti terorizmu, 
povezane z mejami; meni, da bi te 
informacije morale vključevati tudi 
povratne informacije po sekundarnih 
varnostnih kontrolah ter informacije o 
ponaredbah listin;

Or. en

Predlog spremembe 1252
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Odstavek 84

Predlog resolucije Predlog spremembe

84. poziva države članice, naj uvedejo 
sistematično in hitro poročanje Evropski 
agenciji za mejno in obalno stražo o 
informacijah iz nacionalnih preiskav 
incidentov in nezakonitih dejavnosti na 
mejnih prehodih ter informacijah o 
nezakonitem vstopanju/izstopanju, da se 
ustvari celovita slika situacije;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1253
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 84

Predlog resolucije Predlog spremembe

84. poziva države članice, naj uvedejo 
sistematično in hitro poročanje Evropski 
agenciji za mejno in obalno stražo o 
informacijah iz nacionalnih preiskav 
incidentov in nezakonitih dejavnosti na 
mejnih prehodih ter informacijah o 
nezakonitem vstopanju/izstopanju, da se 
ustvari celovita slika situacije;

84. poziva države članice, naj preučijo, 
ali bi bila pri ustvarjanju celovite slike 
situacije koristna kakršna koli samodejna 
izmenjava pomembnih (osnovnih) 
informacij iz nacionalnih preiskav 
incidentov in nezakonitih dejavnosti na 
mejnih prehodih ter informacij o 
nezakonitem vstopanju/izstopanju z 
Evropsko agencijo za mejno in obalno 
stražo z uporabo pametnih sistemov IKT,
tudi glede na človeške vire, ki so potrebni 
za analizo podatkov;

Or. nl

Predlog spremembe 1254
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 85
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Predlog resolucije Predlog spremembe

85. poziva države članice ter agenciji 
Frontex in Europol, naj znotraj agencije 
Frontex ustanovijo evropski center za 
targetiranje, ki bo skupni podvig z 
nacionalnimi organi in agencijo Europol; 
meni, da bi moral ta center nuditi pomoč 
pri napredni identifikaciji potnikov, ki 
predstavljajo grožnjo varnosti EU, in 
delovati kot štiriindvajseturna služba za 
nacionalne mejne policiste v primeru 
dvomov glede določenih posameznikov; 
priporoča uporabo napredne programske 
opreme za večjo učinkovitost targetiranja 
in sodelovanja z mednarodnimi partnerji 
na tem področju;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1255
Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 85

Predlog resolucije Predlog spremembe

85. poziva države članice ter agenciji 
Frontex in Europol, naj znotraj agencije 
Frontex ustanovijo evropski center za 
targetiranje, ki bo skupni podvig z 
nacionalnimi organi in agencijo Europol; 
meni, da bi moral ta center nuditi pomoč 
pri napredni identifikaciji potnikov, ki 
predstavljajo grožnjo varnosti EU, in 
delovati kot štiriindvajseturna služba za 
nacionalne mejne policiste v primeru 
dvomov glede določenih posameznikov; 
priporoča uporabo napredne programske 
opreme za večjo učinkovitost targetiranja 
in sodelovanja z mednarodnimi partnerji 
na tem področju;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 1256
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 85

Predlog resolucije Predlog spremembe

85. poziva države članice ter agenciji 
Frontex in Europol, naj znotraj agencije 
Frontex ustanovijo evropski center za 
targetiranje, ki bo skupni podvig z 
nacionalnimi organi in agencijo Europol; 
meni, da bi moral ta center nuditi pomoč 
pri napredni identifikaciji potnikov, ki 
predstavljajo grožnjo varnosti EU, in 
delovati kot štiriindvajseturna služba za 
nacionalne mejne policiste v primeru 
dvomov glede določenih posameznikov; 
priporoča uporabo napredne programske 
opreme za večjo učinkovitost targetiranja 
in sodelovanja z mednarodnimi partnerji 
na tem področju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1257
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 85

Predlog resolucije Predlog spremembe

85. poziva države članice ter agenciji 
Frontex in Europol, naj znotraj agencije 
Frontex ustanovijo evropski center za 
targetiranje, ki bo skupni podvig z 
nacionalnimi organi in agencijo Europol; 
meni, da bi moral ta center nuditi pomoč 
pri napredni identifikaciji potnikov, ki 
predstavljajo grožnjo varnosti EU, in 
delovati kot štiriindvajseturna služba za 

85. poziva države članice, Evropsko 
agencijo za mejno in obalno stražo ter
agencijo Europol, naj znotraj agencije 
Frontex ustanovijo evropski center za 
targetiranje, ki bo skupni podvig z 
nacionalnimi organi in agencijo Europol; 
meni, da bi moral ta center nuditi pomoč 
pri napredni identifikaciji potnikov, ki 
predstavljajo grožnjo varnosti EU, in 
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nacionalne mejne policiste v primeru 
dvomov glede določenih posameznikov; 
priporoča uporabo napredne programske 
opreme za večjo učinkovitost targetiranja 
in sodelovanja z mednarodnimi partnerji na 
tem področju;

delovati kot štiriindvajseturna služba za 
nacionalne mejne policiste v primeru 
dvomov glede določenih posameznikov; 
priporoča uporabo napredne programske 
opreme za večjo učinkovitost targetiranja 
in sodelovanja z mednarodnimi partnerji na 
tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 1258
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 85 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

85a. poziva Evropsko agencijo za mejno 
in obalno stražo, naj organizira programe 
usposabljanja in izvaja tečaje 
usposabljanja za mejne policiste, pri 
čemer naj poudarek nameni okrepitvi
preverjanj v ustreznih zbirkah podatkov 
na zunanjih mejah in podpori pri 
upoštevanju skupnih kazalnikov tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 1259
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 85 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

85a. poziva agencijo Frontex, naj v 
celoti izpolni svoj mandat, vključno s 
spremljanjem nezakonitih priseljencev v 
njihovo domovino, s čimer bo sodelovala 
pri vračanju migrantov;
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Or. fr

Predlog spremembe 1260
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 86

Predlog resolucije Predlog spremembe

86. pozdravlja sodelovanje Europola v 
celici organov pregona v sklopu operacije 
Gallant Phoenix pod vodstvom Združenih 
držav v Jordaniji, kjer obdeluje 
informacije, pridobljene na bojišču, in jih 
po vzpostavljenih kanalih in postopkih 
deli z organi pregona držav članic prek 
svojih nacionalnih enot;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1261
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 86

Predlog resolucije Predlog spremembe

86. pozdravlja sodelovanje Europola v 
celici organov pregona v sklopu operacije 
Gallant Phoenix pod vodstvom Združenih 
držav v Jordaniji, kjer obdeluje 
informacije, pridobljene na bojišču, in jih 
po vzpostavljenih kanalih in postopkih 
deli z organi pregona držav članic prek 
svojih nacionalnih enot;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1262
Helga Stevens
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Predlog resolucije
Odstavek 86

Predlog resolucije Predlog spremembe

86. pozdravlja sodelovanje Europola v 
celici organov pregona v sklopu operacije 
Gallant Phoenix pod vodstvom Združenih 
držav v Jordaniji, kjer obdeluje 
informacije, pridobljene na bojišču, in jih 
po vzpostavljenih kanalih in postopkih deli 
z organi pregona držav članic prek svojih 
nacionalnih enot;

86. pozdravlja sodelovanje Europola v 
celici organov pregona v sklopu operacije 
Gallant Phoenix pod vodstvom Združenih 
držav v Jordaniji, kjer obdeluje 
informacije, pridobljene na bojišču
(vključno z identiteto žrtev, če je to 
mogoče), in jih po vzpostavljenih kanalih 
in postopkih deli z organi pregona držav 
članic prek svojih nacionalnih enot;

Or. nl

Predlog spremembe 1263
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 86

Predlog resolucije Predlog spremembe

86. pozdravlja sodelovanje Europola v 
celici organov pregona v sklopu operacije 
Gallant Phoenix pod vodstvom Združenih 
držav v Jordaniji, kjer obdeluje 
informacije, pridobljene na bojišču, in jih 
po vzpostavljenih kanalih in postopkih deli 
z organi pregona držav članic prek svojih 
nacionalnih enot;

86. pozdravlja sodelovanje Europola v 
celici organov pregona v sklopu operacije 
Gallant Phoenix pod vodstvom Združenih 
držav v Jordaniji, kjer obdeluje 
informacije, pridobljene na bojišču, in jih 
po vzpostavljenih kanalih in postopkih deli 
z organi pregona držav članic prek svojih 
nacionalnih enot; poziva k zagotovitvi 
polnega dostopa Europola v sklopu 
operacije Gallant Phoenix;

Or. en

Predlog spremembe 1264
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 86
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Predlog resolucije Predlog spremembe

86. pozdravlja sodelovanje Europola v 
celici organov pregona v sklopu operacije 
Gallant Phoenix pod vodstvom Združenih 
držav v Jordaniji, kjer obdeluje 
informacije, pridobljene na bojišču, in jih 
po vzpostavljenih kanalih in postopkih deli 
z organi pregona držav članic prek svojih 
nacionalnih enot;

86. je seznanjen s sodelovanjem
Europola v celici organov pregona v 
sklopu operacije Gallant Phoenix pod 
vodstvom Združenih držav v Jordaniji, kjer 
obdeluje informacije, pridobljene na 
bojišču, in jih po vzpostavljenih kanalih in 
postopkih deli z organi pregona držav 
članic prek svojih nacionalnih enot;

Or. en

Predlog spremembe 1265
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 87

Predlog resolucije Predlog spremembe

87. spodbuja vse zadevne akterje, naj 
informacije z bojišča nemudoma 
sistematično vnašajo v ustrezne zbirke 
podatkov, da omogočijo takojšnjo 
identifikacijo tujih terorističnih 
bojevnikov, ko ti poskušajo prečkati 
zunanje meje;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1266
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 87

Predlog resolucije Predlog spremembe

87. spodbuja vse zadevne akterje, naj 
informacije z bojišča nemudoma 
sistematično vnašajo v ustrezne zbirke 
podatkov, da omogočijo takojšnjo 
identifikacijo tujih terorističnih 

črtano
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bojevnikov, ko ti poskušajo prečkati 
zunanje meje;

Or. fr

Predlog spremembe 1267
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica

Predlog resolucije
Odstavek 87

Predlog resolucije Predlog spremembe

87. spodbuja vse zadevne akterje, naj
informacije z bojišča nemudoma 
sistematično vnašajo v ustrezne zbirke 
podatkov, da omogočijo takojšnjo 
identifikacijo tujih terorističnih 
bojevnikov, ko ti poskušajo prečkati 
zunanje meje;

87. spodbuja vse zadevne akterje, naj
razvijejo pristope, ki bodo omogočali 
pošiljanje in izmenjavo informacij z 
bojišča, s potrebnimi zaščitnimi ukrepi, 
kot je zaščita virov, in vnašanje teh 
informacij v ustrezne zbirke podatkov, da 
omogočijo takojšnjo identifikacijo tujih 
terorističnih bojevnikov, ko ti poskušajo 
prečkati zunanje meje, pa tudi izmenjavo 
teh informacij za preiskave in pregon;

Or. en

Predlog spremembe 1268
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 87

Predlog resolucije Predlog spremembe

87. spodbuja vse zadevne akterje, naj 
informacije z bojišča nemudoma 
sistematično vnašajo v ustrezne zbirke 
podatkov, da omogočijo takojšnjo 
identifikacijo tujih terorističnih 
bojevnikov, ko ti poskušajo prečkati 
zunanje meje;

87. spodbuja vse zadevne akterje, naj v 
zakonsko dovoljenem obsegu dajo na 
voljo informacije z bojišča splošni 
javnosti, da omogočijo takojšnjo 
identifikacijo tujih terorističnih 
bojevnikov, ko ti poskušajo prečkati 
zunanje meje;

Or. en
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Predlog spremembe 1269
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 87

Predlog resolucije Predlog spremembe

87. spodbuja vse zadevne akterje, naj
informacije z bojišča nemudoma 
sistematično vnašajo v ustrezne zbirke 
podatkov, da omogočijo takojšnjo 
identifikacijo tujih terorističnih 
bojevnikov, ko ti poskušajo prečkati 
zunanje meje;

87. spodbuja vse zadevne akterje, naj v 
ustrezne podatkovne zbirke nemudoma in
sistematično vnašajo informacije, zbrane 
na bojišču, da bodo pravočasno na voljo 
mejnim policistom na evropskih zunanjih 
mejah ter nacionalnim policijskim in 
obveščevalnim službam;

Or. nl

Predlog spremembe 1270
Kristina Winberg

Predlog resolucije
Odstavek 87

Predlog resolucije Predlog spremembe

87. spodbuja vse zadevne akterje, naj 
informacije z bojišča nemudoma 
sistematično vnašajo v ustrezne zbirke 
podatkov, da omogočijo takojšnjo 
identifikacijo tujih terorističnih 
bojevnikov, ko ti poskušajo prečkati
zunanje meje;

87. spodbuja vse zadevne akterje, naj 
informacije z bojišča nemudoma 
sistematično vnašajo v ustrezne zbirke 
podatkov, da omogočijo takojšnjo 
identifikacijo tujih teroristov, ko ti 
poskušajo prečkati zunanjo mejo;

Or. en

Predlog spremembe 1271
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Podnaslov 39
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Operacija Sophia črtano

Or. en

Predlog spremembe 1272
Eva Joly

Predlog resolucije
Podnaslov 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

Operacija Sophia črtano

Or. en

Predlog spremembe 1273
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 88

Predlog resolucije Predlog spremembe

88. poziva k podaljšanju mandata 
operacije EUNAVFOR MED Sophia in k 
povečanju njenega ozemeljskega obsega, 
da se bo mogoče bolje odzivati na 
spreminjajoče se migracijske vzorce, na 
primer skrita izkrcavanja iz Tunizije, ter 
da se v njen mandat posebej vključi boj 
proti terorizmu;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1274
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 88
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Predlog resolucije Predlog spremembe

88. poziva k podaljšanju mandata 
operacije EUNAVFOR MED Sophia in k 
povečanju njenega ozemeljskega obsega, 
da se bo mogoče bolje odzivati na 
spreminjajoče se migracijske vzorce, na 
primer skrita izkrcavanja iz Tunizije, ter 
da se v njen mandat posebej vključi boj 
proti terorizmu;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1275
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 88

Predlog resolucije Predlog spremembe

88. poziva k podaljšanju mandata 
operacije EUNAVFOR MED Sophia in k 
povečanju njenega ozemeljskega obsega, 
da se bo mogoče bolje odzivati na 
spreminjajoče se migracijske vzorce, na 
primer skrita izkrcavanja iz Tunizije, ter 
da se v njen mandat posebej vključi boj 
proti terorizmu;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1276
Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 88

Predlog resolucije Predlog spremembe

88. poziva k podaljšanju mandata 
operacije EUNAVFOR MED Sophia in k 
povečanju njenega ozemeljskega obsega, 
da se bo mogoče bolje odzivati na 

črtano
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spreminjajoče se migracijske vzorce, na 
primer skrita izkrcavanja iz Tunizije, ter 
da se v njen mandat posebej vključi boj 
proti terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 1277
Kristina Winberg, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Odstavek 88

Predlog resolucije Predlog spremembe

88. poziva k podaljšanju mandata 
operacije EUNAVFOR MED Sophia in k 
povečanju njenega ozemeljskega obsega, 
da se bo mogoče bolje odzivati na 
spreminjajoče se migracijske vzorce, na 
primer skrita izkrcavanja iz Tunizije, ter da 
se v njen mandat posebej vključi boj proti 
terorizmu;

88. poziva k podaljšanju in spremembi
mandata operacije EUNAVFOR MED 
Sophia, da bi se v celoti osredotočal na 
preprečevanje nezakonite migracije, 
trgovine z ljudmi in nedovoljenega 
gibanja državljanov tretjih držav, k 
povečanju njenega ozemeljskega obsega, 
da se bo mogoče bolje odzivati na 
spreminjajoče se vzorce nezakonite 
migracije, na primer skrita izkrcavanja iz 
Tunizije, ter da se v njen mandat posebej 
vključi boj proti terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 1278
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Dimitris Papadakis 
(Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 88

Predlog resolucije Predlog spremembe

88. poziva k podaljšanju mandata 
operacije EUNAVFOR MED Sophia in k 
povečanju njenega ozemeljskega obsega, 
da se bo mogoče bolje odzivati na 
spreminjajoče se migracijske vzorce, na 
primer skrita izkrcavanja iz Tunizije, ter da 

88. poziva k podaljšanju mandata 
operacije EUNAVFOR MED Sophia in k 
povečanju njenega ozemeljskega obsega, 
da se bodo obravnavala skrita izkrcavanja 
ter da se v njen mandat posebej vključi boj 
proti terorizmu;
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se v njen mandat posebej vključi boj proti 
terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 1279
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Odstavek 88

Predlog resolucije Predlog spremembe

88. poziva k podaljšanju mandata 
operacije EUNAVFOR MED Sophia in k 
povečanju njenega ozemeljskega obsega, 
da se bo mogoče bolje odzivati na 
spreminjajoče se migracijske vzorce, na 
primer skrita izkrcavanja iz Tunizije, ter da 
se v njen mandat posebej vključi boj proti 
terorizmu;

88. poziva k podaljšanju mandata 
operacije EUNAVFOR MED Sophia in k 
povečanju njenega ozemeljskega obsega, 
da se bo mogoče bolje odzivati na 
spreminjajoče se migracijske vzorce, na 
primer skrita izkrcavanja iz Tunizije, ter za 
oceno možnosti vključitve boja proti 
terorizmu v njen mandat;

Or. en

Predlog spremembe 1280
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 88

Predlog resolucije Predlog spremembe

88. poziva k podaljšanju mandata
operacije EUNAVFOR MED Sophia in k 
povečanju njenega ozemeljskega obsega, 
da se bo mogoče bolje odzivati na
spreminjajoče se migracijske vzorce, na 
primer skrita izkrcavanja iz Tunizije, ter da
se v njen mandat posebej vključi boj proti 
terorizmu;

88. poziva Svet, naj podaljša mandat
operacije EUNAVFOR MED Sophia, ga 
razširi na boj proti terorizmu in poveča 
ozemeljsko področje uporabe, da bo 
mogoče bolje predvidevati spreminjajoče 
se migracijske vzorce, na primer skrita 
izkrcavanja iz Tunizije;

Or. nl
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Predlog spremembe 1281
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 89

Predlog resolucije Predlog spremembe

89. v zvezi s tem pozdravlja 
vzpostavitev celice za informiranje o 
kriminalu znotraj operacije EUNAVFOR 
MED Sophia, ki jo sestavlja osebje iz 
ustreznih organov pregona držav članic 
ter agencij Frontex in Europol, da bi 
izboljšali izmenjavo informacij;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1282
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 89

Predlog resolucije Predlog spremembe

89. v zvezi s tem pozdravlja 
vzpostavitev celice za informiranje o 
kriminalu znotraj operacije EUNAVFOR 
MED Sophia, ki jo sestavlja osebje iz 
ustreznih organov pregona držav članic 
ter agencij Frontex in Europol, da bi 
izboljšali izmenjavo informacij;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1283
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Dimitris Papadakis 
(Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 89
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Predlog resolucije Predlog spremembe

89. v zvezi s tem pozdravlja 
vzpostavitev celice za informiranje o 
kriminalu znotraj operacije EUNAVFOR 
MED Sophia, ki jo sestavlja osebje iz 
ustreznih organov pregona držav članic ter 
agencij Frontex in Europol, da bi izboljšali 
izmenjavo informacij;

89. v zvezi s tem pozdravlja 
vzpostavitev pilotnega projekta za 
informiranje o kriminalu znotraj operacije 
EUNAVFOR MED Sophia, ki jo sestavlja 
osebje iz ustreznih organov pregona držav 
članic ter agencij Frontex in Europol, da bi 
izboljšali izmenjavo informacij;

Or. en

Predlog spremembe 1284
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 89

Predlog resolucije Predlog spremembe

89. v zvezi s tem pozdravlja
vzpostavitev celice za informiranje o 
kriminalu znotraj operacije EUNAVFOR 
MED Sophia, ki jo sestavlja osebje iz 
ustreznih organov pregona držav članic ter 
agencij Frontex in Europol, da bi izboljšali 
izmenjavo informacij;

89. opozarja na vzpostavitev celice za 
informiranje o kriminalu znotraj operacije 
EUNAVFOR MED Sophia, ki jo sestavlja 
osebje iz ustreznih organov pregona držav 
članic ter agencij Frontex in Europol, da bi 
izboljšali izmenjavo informacij;

Or. fr

Predlog spremembe 1285
Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 89

Predlog resolucije Predlog spremembe

89. v zvezi s tem pozdravlja 
vzpostavitev celice za informiranje o 
kriminalu znotraj operacije EUNAVFOR 
MED Sophia, ki jo sestavlja osebje iz 
ustreznih organov pregona držav članic ter 
agencij Frontex in Europol, da bi izboljšali 

89. pozdravlja vzpostavitev celice za 
informiranje o kriminalu znotraj operacije 
EUNAVFOR MED Sophia, ki jo sestavlja 
osebje iz ustreznih organov pregona držav 
članic ter agencij Frontex in Europol, da bi 
izboljšali izmenjavo informacij;
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izmenjavo informacij;

Or. en

Predlog spremembe 1286
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 90

Predlog resolucije Predlog spremembe

90. poziva države članice, naj ponovno 
ocenijo možnost nove resolucije 
Varnostnega sveta OZN, ki bi operaciji 
Sophia dovoljevala uporabo operacijskih 
ukrepov zoper plovila in povezana 
sredstva znotraj ozemlja obalnih držav, za 
katere obstaja sum, da se uporabljajo za 
tihotapljenje ljudi ali trgovino z ljudmi, 
tihotapljenje nafte, kršitve embarga OZN 
na orožje ali kazniva dejanja, povezana s 
terorizmom;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1287
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 90

Predlog resolucije Predlog spremembe

90. poziva države članice, naj ponovno 
ocenijo možnost nove resolucije 
Varnostnega sveta OZN, ki bi operaciji 
Sophia dovoljevala uporabo operacijskih 
ukrepov zoper plovila in povezana 
sredstva znotraj ozemlja obalnih držav, za 
katere obstaja sum, da se uporabljajo za 
tihotapljenje ljudi ali trgovino z ljudmi, 
tihotapljenje nafte, kršitve embarga OZN 
na orožje ali kazniva dejanja, povezana s 
terorizmom;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 1288
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 90

Predlog resolucije Predlog spremembe

90. poziva države članice, naj ponovno 
ocenijo možnost nove resolucije 
Varnostnega sveta OZN, ki bi operaciji 
Sophia dovoljevala uporabo operacijskih 
ukrepov zoper plovila in povezana 
sredstva znotraj ozemlja obalnih držav, za 
katere obstaja sum, da se uporabljajo za 
tihotapljenje ljudi ali trgovino z ljudmi, 
tihotapljenje nafte, kršitve embarga OZN 
na orožje ali kazniva dejanja, povezana s 
terorizmom;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1289
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 90

Predlog resolucije Predlog spremembe

90. poziva države članice, naj ponovno 
ocenijo možnost nove resolucije 
Varnostnega sveta OZN, ki bi operaciji 
Sophia dovoljevala uporabo operacijskih 
ukrepov zoper plovila in povezana sredstva 
znotraj ozemlja obalnih držav, za katere 
obstaja sum, da se uporabljajo za 
tihotapljenje ljudi ali trgovino z ljudmi, 
tihotapljenje nafte, kršitve embarga OZN 
na orožje ali kazniva dejanja, povezana s 
terorizmom;

90. poziva države članice, naj ponovno 
ocenijo možnost nove resolucije 
Varnostnega sveta OZN, ki bi operaciji 
Sophia dovoljevala uporabo operacijskih 
ukrepov zoper plovila in povezana sredstva 
znotraj ozemlja obalnih držav, za katere 
obstaja sum, da se uporabljajo za 
tihotapljenje ljudi ali trgovino z ljudmi, 
tihotapljenje blaga, izdelkov in surovin, 
kršitve embarga OZN na orožje ali druga
kazniva dejanja, povezana s kriminalom 
ali terorizmom;



PE627.744v01-00 110/175 AM\1162677SL.docx

SL

Or. de

Predlog spremembe 1290
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 90

Predlog resolucije Predlog spremembe

90. poziva države članice, naj ponovno 
ocenijo možnost nove resolucije
Varnostnega sveta OZN, ki bi operaciji 
Sophia dovoljevala uporabo operacijskih 
ukrepov zoper plovila in povezana 
sredstva znotraj ozemlja obalnih držav, za 
katere obstaja sum, da se uporabljajo za 
tihotapljenje ljudi ali trgovino z ljudmi, 
tihotapljenje nafte, kršitve embarga OZN 
na orožje ali kazniva dejanja, povezana s 
terorizmom;

90. poziva, naj se sprejme nova
resolucija Varnostnega sveta OZN, ki bi 
operaciji EUNAVFOR MED Sophia
omogočila sprejemanje operacijskih 
ukrepov v ozemeljskih vodah Libije, ne le
zoper plovila, ki se uporabljajo za 
tihotapljenje ljudi in kršitve embarga OZN 
na orožje, temveč tudi zoper kazniva 
dejanja, povezana s terorizmom, in 
tihotapljenje nafte;

Or. nl

Predlog spremembe 1291
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 90

Predlog resolucije Predlog spremembe

90. poziva države članice, naj ponovno
ocenijo možnost nove resolucije 
Varnostnega sveta OZN, ki bi operaciji 
Sophia dovoljevala uporabo operacijskih 
ukrepov zoper plovila in povezana sredstva 
znotraj ozemlja obalnih držav, za katere 
obstaja sum, da se uporabljajo za 
tihotapljenje ljudi ali trgovino z ljudmi, 
tihotapljenje nafte, kršitve embarga OZN 
na orožje ali kazniva dejanja, povezana s 
terorizmom;

90. poziva države članice, naj si 
prizadevajo za mednarodno pravno 
pooblastilo za ponovno oceno operacije 
Sophia, da se sprejmejo operacijski ukrepi
zoper plovila in povezana sredstva, tudi
znotraj teritorialnih voda obalnih držav, za
zadržanje posadk, plovil in povezanih 
sredstev, za katere obstaja sum, da se 
uporabljajo za tihotapljenje ljudi ali 
trgovino z ljudmi, tihotapljenje nafte, 
kršitve embarga OZN na orožje ali kazniva 
dejanja, povezana s terorizmom;
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Or. en

Predlog spremembe 1292
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Dimitris Papadakis 
(Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 90

Predlog resolucije Predlog spremembe

90. poziva države članice, naj ponovno 
ocenijo možnost nove resolucije 
Varnostnega sveta OZN, ki bi operaciji 
Sophia dovoljevala uporabo operacijskih 
ukrepov zoper plovila in povezana sredstva 
znotraj ozemlja obalnih držav, za katere 
obstaja sum, da se uporabljajo za 
tihotapljenje ljudi ali trgovino z ljudmi, 
tihotapljenje nafte, kršitve embarga OZN 
na orožje ali kazniva dejanja, povezana s 
terorizmom;

90. poziva države članice, naj si 
prizadevajo za mednarodno pravno 
pooblastilo za sprejetje operacijskih 
ukrepov v okviru operacije Sophia zoper 
plovila in povezana sredstva znotraj 
ozemlja obalnih držav, za katere obstaja 
sum, da se uporabljajo za tihotapljenje ljudi 
ali trgovino z ljudmi, tihotapljenje nafte, 
kršitve embarga OZN na orožje ali kazniva 
dejanja, povezana s terorizmom;

Or. en

Predlog spremembe 1293
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 91

Predlog resolucije Predlog spremembe

91. spodbuja države članice in tretje 
države, naj nemudoma začnejo izvajati 
priporočila projektne skupine za finančno 
ukrepanje ter mednarodne standarde za boj 
proti pranju denarja, financiranju terorizma 
in širjenju orožja, ki jih je sprejela 
februarja 2012 (tako imenovana revidirana 
priporočila projektne skupine za finančno 
ukrepanje);

91. zahteva, naj države članice začnejo 
izvajati vse mehanizme EU za boj proti 
pranju denarja in financiranju terorizma; 
poziva Komisijo, naj nadzoruje prenos in 
delovanje teh mehanizmov; zahteva, naj 
države članice in tretje države, naj 
nemudoma začnejo izvajati priporočila 
projektne skupine za finančno ukrepanje 
ter mednarodne standarde za boj proti 
pranju denarja, financiranju terorizma in 
širjenju orožja, ki jih je sprejela februarja 
2012 (tako imenovana revidirana 
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priporočila projektne skupine za finančno 
ukrepanje);

Or. fr

Predlog spremembe 1294
Emil Radev, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 91

Predlog resolucije Predlog spremembe

91. spodbuja države članice in tretje 
države, naj nemudoma začnejo izvajati 
priporočila projektne skupine za finančno 
ukrepanje ter mednarodne standarde za boj 
proti pranju denarja, financiranju terorizma 
in širjenju orožja, ki jih je sprejela 
februarja 2012 (tako imenovana revidirana 
priporočila);

91. spodbuja države članice in tretje 
države, naj nemudoma začnejo izvajati 
priporočila projektne skupine za finančno 
ukrepanje ter mednarodne standarde za boj 
proti pranju denarja, financiranju terorizma 
in širjenju orožja, ki jih je sprejela 
februarja 2012 (tako imenovana revidirana 
priporočila); poziva Komisijo in države 
članice, naj podpirajo tretje države pri 
izvajanju teh priporočil z zagotavljanjem 
tehnične pomoči in izmenjave dobrih 
praks;

Or. en

Predlog spremembe 1295
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 91

Predlog resolucije Predlog spremembe

91. spodbuja države članice in tretje 
države, naj nemudoma začnejo izvajati 
priporočila projektne skupine za finančno 
ukrepanje ter mednarodne standarde za boj 
proti pranju denarja, financiranju terorizma 
in širjenju orožja, ki jih je sprejela 
februarja 2012 (tako imenovana revidirana 
priporočila);

91. spodbuja države članice in tretje 
države, naj učinkovito in v celoti izvajajo 
direktive EU o preprečevanju pranja 
denarja in financiranja terorizma, 
prenesejo in čim prej začnejo izvajati peto 
direktivo o preprečevanju pranja ter
nemudoma začnejo izvajati priporočila 
projektne skupine za finančno ukrepanje 
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ter mednarodne standarde za boj proti 
pranju denarja, financiranju terorizma in 
širjenju orožja, ki jih je sprejela februarja 
2012 (tako imenovana revidirana 
priporočila);

Or. en

Predlog spremembe 1296
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 91

Predlog resolucije Predlog spremembe

91. spodbuja države članice in tretje 
države, naj nemudoma začnejo izvajati 
priporočila projektne skupine za finančno 
ukrepanje ter mednarodne standarde za boj 
proti pranju denarja, financiranju terorizma 
in širjenju orožja, ki jih je sprejela 
februarja 2012 (tako imenovana revidirana 
priporočila projektne skupine za finančno 
ukrepanje);

91. spodbuja države članice in tretje 
države, naj nemudoma začnejo izvajati
sklepe konference z naslovom „No money 
for terror“, ki je aprila 2018 potekala v 
Parizu, priporočila projektne skupine za 
finančno ukrepanje ter mednarodne 
standarde za boj proti pranju denarja, 
financiranju terorizma in širjenju orožja, ki 
jih je sprejela februarja 2012 (tako 
imenovana revidirana priporočila projektne 
skupine za finančno ukrepanje);

Or. fr

Predlog spremembe 1297
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 92

Predlog resolucije Predlog spremembe

92. poziva države članice, ki še niso 
ratificirale Konvencije Sveta Evrope o 
pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi 
premoženjske koristi, pridobljene s 
kaznivim dejanjem, in o financiranju 
terorizma, naj jo ratificirajo in prenesejo v 

92. poziva države članice, ki še niso 
ratificirale Konvencije Sveta Evrope o 
pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi 
premoženjske koristi, pridobljene s 
kaznivim dejanjem, in o financiranju 
terorizma, naj jo ratificirajo in prenesejo v 
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svoj pravni red; svoj pravni red; poziva te države članice, 
naj začnejo učinkovito izvajati uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzajemnem priznavanju odredb o 
zamrznitvi in zaplembi;

Or. fr

Predlog spremembe 1298
Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 92 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

92a. poziva države članice, ki ne 
izvajajo četrte direktive o preprečevanju 
pranja denarja, naj to storijo brez 
odlašanja; spodbuja države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, 
da bodo peto direktivo o preprečevanju 
pranja denarja prenesle do roka, 
tj. 10. januarja 2020; želi spomniti, da je 
večja preglednost v zvezi s končnimi 
dejanskimi lastniki poslovnih subjektov, 
skladov in podobnih ureditev, kot jo 
zahteva ta direktiva, učinkovito orodje za 
boj proti pranju denarja in financiranju 
terorizma;

Or. en

Predlog spremembe 1299
Emil Radev, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 92 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

92a. pozdravlja novo sprejete 
zakonodajne ukrepe na evropski ravni za 
boj proti financiranju terorizma, 
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natančneje Direktivo (EU) 2018/843 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. maja 2018 in Uredbo [(...) (kontrole 
gotovine)] in poziva države članice, naj v 
nacionalno zakonodajo čim prej uvedejo 
nove ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 1300
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 92 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

92a. poziva države članice, ki niso 
pravilno ali v celoti prenesle direktive o 
preprečevanju pranja denarja, naj hitro 
nadaljujejo ta proces; poziva, naj se
pripravi ustrezen seznam EU z državami z 
visokim tveganjem iz direktive o 
preprečevanju pranja denarja z
neodvisno, objektivno in pregledno oceno;

Or. en

Predlog spremembe 1301
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 92 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

92a. poziva EU in države članice, naj v 
celoti izvajajo priporočila iz mednarodnih 
standardov projektne skupine za finančno 
ukrepanje (FATF) za boj proti pranju 
denarja, financiranju terorizma in 
širjenju orožja;

Or. en
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Predlog spremembe 1302
Emil Radev, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 92 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

92b. pozdravlja metodologijo, ki jo je 
Komisija predstavila v zvezi s tretjimi 
državami z visokim tveganjem, ki pomeni 
grožnjo za finančni sistem EU; poziva 
Komisijo, naj uporabi to metodologijo in 
čim prej izvede ocene;

Or. en

Predlog spremembe 1303
Emil Radev, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 92 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

92c. poziva Komisijo, naj oceni možnost 
zakonskega urejanja alternativnih 
sistemov nakazil, na primer z uvedbo 
obvezne registracije ali sistema izdajanja 
dovoljenj za posrednike ter obveznosti 
jasnega in natančnega vodenja evidenc;

Or. en

Predlog spremembe 1304
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 93
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Predlog resolucije Predlog spremembe

93. poziva države članice, naj poostrijo 
nadzor nad organizacijami, osumljenimi 
nezakonite trgovine, tihotapljenja, 
ponarejanja in goljufivih praks z 
vzpostavitvijo skupnih preiskovalnih 
skupin z Europolom;

93. poziva države članice, naj čim prej 
vzpostavijo finančno preiskovalno enoto 
EU, ki jo bo usklajeval Europol, in
poostrijo nadzor nad organizacijami, 
osumljenimi nezakonite trgovine, 
tihotapljenja, ponarejanja in goljufivih 
praks z vzpostavitvijo skupnih 
preiskovalnih skupin z Europolom;

Or. en

Predlog spremembe 1305
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 93

Predlog resolucije Predlog spremembe

93. poziva države članice, naj poostrijo 
nadzor nad organizacijami, osumljenimi 
nezakonite trgovine, tihotapljenja, 
ponarejanja in goljufivih praks z 
vzpostavitvijo skupnih preiskovalnih 
skupin z Europolom;

93. poziva države članice, naj poostrijo 
nadzor nad organizacijami in osebami, 
osumljenimi nezakonite trgovine, 
tihotapljenja, ponarejanja in goljufivih 
praks z vzpostavitvijo skupnih 
preiskovalnih skupin z Europolom;

Or. de

Predlog spremembe 1306
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 93 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

93a. poziva države članice, naj uredijo 
hawalo (neuradne storitve v plačilnem 
prometu) z uvedbo obvezne prijave vsake 
operacije, ki se opravi v okviru tega 
sistema, organom, pri čemer je treba 
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poudariti, da cilj ni preganjanje 
tradicionalnih družinskih transakcij, 
temveč pregon poslovanja organiziranega 
kriminala in teroristov ter poslovanja z 
nezakonitimi industrijskimi/trgovinskimi 
dobički;

Or. en

Predlog spremembe 1307
Edward Czesak

Predlog resolucije
Odstavek 94

Predlog resolucije Predlog spremembe

94. izraža veliko zaskrbljenost zaradi 
obsega nezakonitih trgov tobačnih 
izdelkov v EU, katerih premoženjske 
koristi se lahko uporabijo za financiranje 
terorizma; poziva države članice, naj 
razmislijo o ratifikaciji in izvajanju 
protokola za odpravo nezakonite trgovine 
s tobačnimi izdelki k okvirni konvenciji 
Svetovne zdravstvene organizacije za 
nadzor nad tobakom;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1308
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 94

Predlog resolucije Predlog spremembe

94. izraža veliko zaskrbljenost zaradi 
obsega nezakonitih trgov tobačnih 
izdelkov v EU, katerih premoženjske 
koristi se lahko uporabijo za financiranje 
terorizma; poziva države članice, naj 
razmislijo o ratifikaciji in izvajanju 
protokola za odpravo nezakonite trgovine 

črtano
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s tobačnimi izdelki k okvirni konvenciji 
Svetovne zdravstvene organizacije za 
nadzor nad tobakom;

Or. en

Predlog spremembe 1309
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 94

Predlog resolucije Predlog spremembe

94. izraža veliko zaskrbljenost zaradi 
obsega nezakonitih trgov tobačnih izdelkov 
v EU, katerih premoženjske koristi se 
lahko uporabijo za financiranje terorizma; 
poziva države članice, naj razmislijo o 
ratifikaciji in izvajanju protokola za 
odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi 
izdelki k okvirni konvenciji Svetovne 
zdravstvene organizacije za nadzor nad 
tobakom;

94. izraža veliko zaskrbljenost zaradi 
obsega nezakonitih trgov tobačnih izdelkov 
v EU, katerih premoženjske koristi se 
lahko uporabijo za financiranje terorizma, 
tudi z goljufijami na področju trošarin; 
poziva države članice, naj razmislijo o 
ratifikaciji in izvajanju protokola za 
odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi 
izdelki k okvirni konvenciji Svetovne 
zdravstvene organizacije za nadzor nad 
tobakom;

Or. en

Predlog spremembe 1310
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 94

Predlog resolucije Predlog spremembe

94. izraža veliko zaskrbljenost zaradi 
obsega nezakonitih trgov tobačnih izdelkov 
v EU, katerih premoženjske koristi se 
lahko uporabijo za financiranje terorizma; 
poziva države članice, naj razmislijo o 
ratifikaciji in izvajanju protokola za 
odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi 
izdelki k okvirni konvenciji Svetovne 

94. izraža veliko zaskrbljenost zaradi 
obsega nezakonitih trgov tobačnih izdelkov
in drog v EU, katerih premoženjske koristi 
se lahko uporabijo za financiranje 
terorizma; poziva države članice, naj 
razmislijo o ratifikaciji in izvajanju 
protokola za odpravo nezakonite trgovine s 
tobačnimi izdelki in drogami k okvirni 
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zdravstvene organizacije za nadzor nad 
tobakom;

konvenciji Svetovne zdravstvene 
organizacije;

Or. fr

Predlog spremembe 1311
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 94 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

94a. pozdravlja predlog uredbe o uvozu 
kulturnih dobrin;

Or. en

Predlog spremembe 1312
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Emil 
Radev, Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Odstavek 95

Predlog resolucije Predlog spremembe

95. poziva Komisijo, naj uvede potrdilo 
o sledljivosti za umetniška dela in starine, 
ki vstopajo na trg EU, zlasti za dela, ki 
prihajajo iz konfliktnih držav in držav z 
visokim tveganjem, ki jih našteva 
Komisija, ter od organizacij, skupin ali 
posameznikov, vključenih na seznam 
terorističnih organizacij EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1313
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Emil 
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Radev, Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Odstavek 96

Predlog resolucije Predlog spremembe

96. poziva države članice, naj od 
podjetij, ki trgujejo z umetniškimi deli, 
zahtevajo prijavo vseh sumljivih 
transakcij ter za lastnike podjetij, ki 
trgujejo z umetniškimi deli in starinami, 
vpletene v preprodajo tovrstnih dobrin, 
uporabijo učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne kazni;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1314
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 96

Predlog resolucije Predlog spremembe

96. poziva države članice, naj od 
podjetij, ki trgujejo z umetniškimi deli, 
zahtevajo prijavo vseh sumljivih 
transakcij ter za lastnike podjetij, ki 
trgujejo z umetniškimi deli in starinami, 
vpletene v preprodajo tovrstnih dobrin, 
uporabijo učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne kazni;

96. poziva države članice in Komisijo, 
naj od podjetij, ki trgujejo z umetniškimi 
deli ter hranijo umetniška dela in starine,
tj. tako imenovanih „prostih pristanišč“,
zahtevajo, naj carinskim organom
prijavijo vse blago, ki ga hranijo, in 
sumljive transakcije, ter za lastnike 
podjetij, ki trgujejo z umetniškimi deli in 
starinami ter jih hranijo, pri čemer so 
vpleteni v preprodajo tovrstnih dobrin, 
uporabijo učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne kazni;

Or. en

Predlog spremembe 1315
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
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Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Odstavek 96 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

96a. poziva Evropsko komisijo, naj 
predlaga zakonodajo za zanesljiv sistem 
sledenja za umetniška dela in starine, ki 
vstopajo na trg EU, zlasti za dela, ki 
prihajajo iz konfliktnih držav in držav z 
visokim tveganjem, ki jih našteva 
Komisija, ter od organizacij, skupin ali 
posameznikov, vključenih na seznam 
terorističnih organizacij EU; meni, da bi 
morala biti ta pobuda podprta z 
oblikovanjem standardiziranega 
dovoljenja, brez katerega bi bilo trgovanje 
s temi predmeti nezakonito, in z 
oblikovanjem potnega lista za izvoz 
vsakega predmeta; meni, da bi bilo treba 
razviti digitalna orodja za preverjanje 
verodostojnosti dokumentov; ugotavlja, da 
bi morali trgovci z umetniškimi deli 
sistematično posodabljati register starin, 
ki so naprodaj;

Or. en

Predlog spremembe 1316
Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 96 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

96a. pozdravlja sprejetje novih pravil v 
zvezi s kontrolo gotovine, ki se vnaša v 
Evropsko unijo ali iznaša iz nje1a, ter 
poziva k njihovemu hitremu izvajanju; 
poziva Komisijo, naj oceni, ali bi bilo 
treba v področje uporabe te uredbe 
vključiti druga sredstva, ali postopek 
razkritja za nespremljano gotovino 
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ustreza namenu in ali bi bilo treba 
pregledati prag za nespremljano gotovino;

__________________

1a Uredba Evropskega parlamenta in 
Sveta o kontroli gotovine, ki se vnaša v 
Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1889/2005.

Or. en

Predlog spremembe 1317
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 96 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

96b. poziva države članice, naj od 
podjetij, ki trgujejo z umetniškimi deli, 
zahtevajo prijavo vseh sumljivih 
transakcij ter naj lastnikom podjetij, ki 
trgujejo z umetniškimi deli in starinami, 
vpletenim v preprodajo tovrstnih dobrin, 
naložijo učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne kazni, vključno s kazenskimi 
sankcijami, kjer je potrebno;

Or. en

Predlog spremembe 1318
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 96 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

92c. poziva države članice, naj bolj 
sodelujejo z Europolom v okviru 
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njegovega analitičnega projekta
FURTUM, kot zahteva resolucija 
Varnostnega sveta ZN št. 2347, da bi 
carinskim organom in organom pregona 
zagotovile namensko osebje, javnim 
tožilcem pa učinkovita orodja in ustrezno 
usposabljanje s sodelovanjem s Svetovno 
carinsko organizacijo in Interpolom;

Or. en

Predlog spremembe 1319
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 97

Predlog resolucije Predlog spremembe

97. poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami in mednarodnimi 
partnerji razvije načine za boljši nadzor 
finančnih tokov in identificiranje 
uporabnikov elektronskih denarnic in 
predplačniških kartic, platform za 
množično financiranje ter spletnih in 
mobilnih plačilnih sistemov v zadevnih 
preiskavah;

97. poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami in mednarodnimi 
partnerji razvije načine za boljši nadzor 
finančnih tokov in identificiranje 
uporabnikov elektronskih denarnic in 
predplačniških kartic, platform za 
množično financiranje ter spletnih in 
mobilnih plačilnih sistemov v zadevnih 
preiskavah; poziva, naj se vzpostavi sistem 
natančnejšega, boljšega spremljanja za 
zagotovitev, da vsa verska in kulturna 
združenja ter podobni subjekti 
zagotavljajo popolno preglednost sredstev, 
ki jih prejmejo iz držav zunaj EU;

Or. en

Predlog spremembe 1320
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 97
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Predlog resolucije Predlog spremembe

97. poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami in mednarodnimi 
partnerji razvije načine za boljši nadzor 
finančnih tokov in identificiranje 
uporabnikov elektronskih denarnic in 
predplačniških kartic, platform za 
množično financiranje ter spletnih in 
mobilnih plačilnih sistemov v zadevnih 
preiskavah;

97. poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami in mednarodnimi 
partnerji razvije načine za boljši nadzor 
finančnih tokov in identificiranje 
uporabnikov elektronskih denarnic in 
predplačniških kartic, platform za 
množično financiranje ter spletnih in 
mobilnih plačilnih sistemov v zadevnih 
preiskavah; poziva k osredotočanju na 
virtualne valute in finančno tehnologijo 
ter k preučitvi možnosti razširitve sankcij 
tudi na množično financiranje na 
družbenih medijih za teroristične namene;

Or. en

Predlog spremembe 1321
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 97

Predlog resolucije Predlog spremembe

97. poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami in mednarodnimi 
partnerji razvije načine za boljši nadzor 
finančnih tokov in identificiranje 
uporabnikov elektronskih denarnic in 
predplačniških kartic, platform za 
množično financiranje ter spletnih in 
mobilnih plačilnih sistemov v zadevnih
preiskavah;

97. poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami in mednarodnimi 
partnerji razvije načine za ciljni nadzor 
finančnih tokov in identificiranje 
uporabnikov elektronskih denarnic in 
predplačniških kartic, platform za 
množično financiranje ter spletnih in 
mobilnih plačilnih sistemov v policijskih 
ali sodnih preiskavah;

Or. nl

Predlog spremembe 1322
Ivo Belet, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 97
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Predlog resolucije Predlog spremembe

97. poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami in mednarodnimi 
partnerji razvije načine za boljši nadzor 
finančnih tokov in identificiranje 
uporabnikov elektronskih denarnic in 
predplačniških kartic, platform za 
množično financiranje ter spletnih in 
mobilnih plačilnih sistemov v zadevnih 
preiskavah;

97. poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami in mednarodnimi 
partnerji razvije načine za boljši nadzor 
finančnih tokov in identificiranje 
uporabnikov elektronskih denarnic, 
virtualnih valut in predplačniških kartic, 
platform za množično financiranje ter 
spletnih in mobilnih plačilnih sistemov v 
zadevnih preiskavah;

Or. en

Predlog spremembe 1323
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 97

Predlog resolucije Predlog spremembe

97. poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami in mednarodnimi 
partnerji razvije načine za boljši nadzor 
finančnih tokov in identificiranje 
uporabnikov elektronskih denarnic in 
predplačniških kartic, platform za 
množično financiranje ter spletnih in 
mobilnih plačilnih sistemov v zadevnih 
preiskavah;

97. poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami in mednarodnimi 
partnerji razvije načine za boljši nadzor 
finančnih tokov in identificiranje 
uporabnikov virtualnih valut, elektronskih 
denarnic in predplačniških kartic, platform 
za množično financiranje ter spletnih in 
mobilnih plačilnih sistemov v zadevnih 
preiskavah;

Or. en

Predlog spremembe 1324
Emil Radev, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 97 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

97a. poziva Komisijo, naj oceni potrebo 
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po zakonodajnih ukrepih, s katerimi bi se 
zaostril nadzor nad virtualnimi valutami, 
da bi se razširila opredelitev virtualnih 
valut, tako da bi vključevala tudi virtualne 
valute, ki temeljijo na igrah; poleg tega jo 
poziva, naj uvede sistem izdajanja 
dovoljenj/registracije za storitve 
izmenjave, povezane z virtualnimi 
valutami, ki temeljijo na igrah, naj uvede 
sistem izdajanja dovoljenj/registracije za 
izdajatelje predplačniških kartic za 
virtualne valute, naj spremlja finančne 
tokove iz ene virtualne valute v drugo za 
identifikacijo oseb, ki izvajajo menjave,
naj uvede obvezno evidentiranje uporabe 
bankomatov za virtualne valute, naj 
prepove izdajanje in uporabo popolnoma 
anonimnih virtualnih valut in naj uvede 
sistem izdajanja dovoljenj/registracije za 
posrednike pri menjavi virtualnih valut;

Or. en

Predlog spremembe 1325
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 97 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

97a. pozdravlja in podpira predlog 
Komisije za spremembo sistema DDV, da 
bi se zapolnile vrzeli, ki omogočajo tako 
imenovane davčne vrtiljake, prek katerih
se za organiziran kriminal, vključno s 
terorističnimi mrežami, letno zbere več kot 
50 milijonov EUR; odločno poziva države 
članice, naj brez odlašanja sprejmejo in 
uveljavijo predlog Komisije;

Or. en
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Predlog spremembe 1326
Ivo Belet, Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 97 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

97a. poziva Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog za obvezno 
registracijo in identifikacijo pri izvajanju 
finančnih transakcij prek družb za prenos 
denarja;

Or. en

Predlog spremembe 1327
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. poziva k vzpostavitvi sistema 
Evropske unije za sledenje financiranja 
terorističnih dejavnosti za transakcije 
posameznikov, ki so povezani s 
terorizmom in z njegovim financiranjem, 
znotraj enotnega območja plačil v evrih, 
ki bi dopolnjeval program ZDA za 
sledenje financiranja terorističnih 
dejavnosti;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1328
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. poziva k vzpostavitvi sistema črtano
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Evropske unije za sledenje financiranja 
terorističnih dejavnosti za transakcije 
posameznikov, ki so povezani s 
terorizmom in z njegovim financiranjem, 
znotraj enotnega območja plačil v evrih, 
ki bi dopolnjeval program ZDA za 
sledenje financiranja terorističnih 
dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 1329
Milan Zver, Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. poziva k vzpostavitvi sistema 
Evropske unije za sledenje financiranja 
terorističnih dejavnosti za transakcije 
posameznikov, ki so povezani s 
terorizmom in z njegovim financiranjem, 
znotraj enotnega območja plačil v evrih, ki 
bi dopolnjeval program ZDA za sledenje 
financiranja terorističnih dejavnosti;

98. je zaskrbljen zaradi nedavnih 
ugotovitev o vse pogostejših dejavnostih 
pranja denarja v velikem obsegu kot vira 
financiranja terorizma1a prek nekaterih 
bančnih institucij v euroobmočju; poziva 
k vzpostavitvi sistema Evropske unije za 
sledenje financiranja terorističnih 
dejavnosti za transakcije posameznikov, ki 
so povezani s terorizmom in z njegovim 
financiranjem, znotraj enotnega območja 
plačil v evrih, ki bi dopolnjeval program 
ZDA za sledenje financiranja terorističnih 
dejavnosti;

__________________

1a

http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(201
8)614496_EN.pdf.

Or. en

Predlog spremembe 1330
Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Morten 
Helveg Petersen
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Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. poziva k vzpostavitvi sistema 
Evropske unije za sledenje financiranja 
terorističnih dejavnosti za transakcije 
posameznikov, ki so povezani s 
terorizmom in z njegovim financiranjem, 
znotraj enotnega območja plačil v evrih, ki 
bi dopolnjeval program ZDA za sledenje 
financiranja terorističnih dejavnosti;

98. poziva k vzpostavitvi sistema 
Evropske unije za sledenje financiranja 
terorističnih dejavnosti za transakcije 
posameznikov, ki so povezani s 
terorizmom in z njegovim financiranjem, 
znotraj enotnega območja plačil v evrih, ki 
bi dopolnjeval program ZDA za sledenje 
financiranja terorističnih dejavnosti ter bi 
zagotovil ravnovesje med varnostjo in 
svoboščinami posameznika; opozarja, da 
bi za ta znotrajevropski sistem veljali 
evropski standardi na področju varstva 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 1331
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. poziva k vzpostavitvi sistema 
Evropske unije za sledenje financiranja 
terorističnih dejavnosti za transakcije 
posameznikov, ki so povezani s 
terorizmom in z njegovim financiranjem, 
znotraj enotnega območja plačil v evrih, ki 
bi dopolnjeval program ZDA za sledenje 
financiranja terorističnih dejavnosti;

98. poziva k vzpostavitvi sistema 
Evropske unije za sledenje financiranja 
terorističnih dejavnosti za transakcije 
posameznikov, ki so povezani s 
terorizmom in z njegovim financiranjem, 
znotraj enotnega območja plačil v evrih; 
želi spomniti, da je v svoji resoluciji z dne 
21. oktobra 2013 pozval Komisijo, naj 
preneha izvajati sporazum z ZDA o 
programu za sledenje financiranja 
terorističnih dejavnosti zaradi nadzora 
ameriške agencije za nacionalno varnost 
(2013/2831(RSP));

Or. en
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Predlog spremembe 1332
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. poziva k vzpostavitvi sistema 
Evropske unije za sledenje financiranja 
terorističnih dejavnosti za transakcije 
posameznikov, ki so povezani s 
terorizmom in z njegovim financiranjem, 
znotraj enotnega območja plačil v evrih, ki 
bi dopolnjeval program ZDA za sledenje 
financiranja terorističnih dejavnosti;

98. poziva k vzpostavitvi sistema 
Evropske unije za sledenje financiranja 
terorističnih dejavnosti za transakcije 
posameznikov, ki so povezani s 
terorizmom in z njegovim financiranjem, 
znotraj enotnega območja plačil v evrih,

Or. fr

Predlog spremembe 1333
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. poziva k vzpostavitvi sistema 
Evropske unije za sledenje financiranja 
terorističnih dejavnosti za transakcije 
posameznikov, ki so povezani s 
terorizmom in z njegovim financiranjem, 
znotraj enotnega območja plačil v evrih, ki 
bi dopolnjeval program ZDA za sledenje 
financiranja terorističnih dejavnosti;

98. poziva k vzpostavitvi sistema 
Evropske unije za sledenje financiranja 
terorističnih dejavnosti za transakcije 
posameznikov, ki so povezani s 
terorizmom in z njegovim financiranjem, 
znotraj enotnega območja plačil v evrih, ki 
bi dopolnjeval program ZDA za sledenje 
financiranja terorističnih dejavnosti ter bi 
moral delovati v povezavi s finančno 
preiskovalno enoto EU;

Or. en

Predlog spremembe 1334
Emil Radev, Monika Hohlmeier
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Predlog resolucije
Odstavek 98 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

98a. poziva h krepitvi sodelovanja in 
izmenjave informacij med pooblaščenimi 
subjekti, finančno-obveščevalnimi 
enotami in pristojnimi organi, med 
finančno-obveščevalnimi enotami in med 
pristojnimi organi v zvezi s financiranjem 
terorističnih dejavnosti; poziva države 
članice, naj zagotovijo, da bodo imele 
njihove finančno-obveščevalne enote, ne 
glede na vrsto, neoviran dostop do 
finančnih informacij za učinkovit bolj 
proti financiranju terorizma;

Or. en

Predlog spremembe 1335
Emil Radev, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 98 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

98b. poziva k boljši in večji izmenjavi 
informacij ter sodelovanju med
Europolom, Eurojustom in tretjimi 
državami na področju preprečevanja 
financiranja terorizma;

Or. en

Predlog spremembe 1336
Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 99
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Predlog resolucije Predlog spremembe

99. poziva agencijo Europol k 
nadaljnjemu razvoju in zmogljivostim 
platforme FIU.net, da se lahko v celoti 
izkoristi njen potencial in olajša ročno 
obdelovanje bilateralnih prošenj;

99. poziva države članice, naj bolje 
izkoristijo neformalno mrežo evropskih 
finančnoobveščevalnih enot (FIU.net) z 
izvajanjem pete direktive o preprečevanju 
pranja denarja in s sprejetjem 
regulativnih ukrepov za odpravo drugih 
težav, ki so posledica različnega statusa in 
pristojnosti finančnoobveščevalnih enoto, 
zlasti da bi se olajšala usklajevanje in 
izmenjava informacij; poziva agencijo 
Europol k nadaljnjemu razvoju in 
zmogljivostim platforme FIU.net, da se 
lahko v celoti izkoristi njen potencial in 
olajša ročno obdelovanje bilateralnih 
prošenj;

Or. en

Predlog spremembe 1337
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 99

Predlog resolucije Predlog spremembe

99. poziva agencijo Europol k 
nadaljnjemu razvoju in zmogljivostim 
platforme FIU.net, da se lahko v celoti 
izkoristi njen potencial in olajša ročno 
obdelovanje bilateralnih prošenj;

99. poziva države članice, naj dodelijo 
več sredstev za nacionalne 
finančnoobveščevalne enote ter agencijo 
Europol k nadaljnjemu razvoju in 
zmogljivostim platforme FIU.net, da bi 
lahko postala povsem evropska platforma 
finančnoobveščevalnih enot ter da se 
lahko v celoti izkoristi njen potencial,
olajša ročno obdelovanje bilateralnih 
prošenj in izboljša sodelovanje med 
nacionalnimi finančnoobveščevalnimi 
enotami;

Or. en
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Predlog spremembe 1338
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis 
(Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 99

Predlog resolucije Predlog spremembe

99. poziva agencijo Europol k 
nadaljnjemu razvoju in zmogljivostim 
platforme FIU.net, da se lahko v celoti 
izkoristi njen potencial in olajša ročno 
obdelovanje bilateralnih prošenj;

99. poziva agencijo Europol k 
nadaljnjemu razvoju in zmogljivostim 
platforme FIU.net, v okviru 
finančnoobveščevalne enote EU, da se 
lahko v celoti izkoristi njen potencial in 
olajša ročno obdelovanje bilateralnih 
prošenj;

Or. en

Predlog spremembe 1339
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 99

Predlog resolucije Predlog spremembe

99. poziva agencijo Europol k 
nadaljnjemu razvoju in zmogljivostim
platforme FIU.net, da se lahko v celoti 
izkoristi njen potencial in olajša ročno 
obdelovanje bilateralnih prošenj;

99. poziva agencijo Europol, naj 
izboljša zmogljivost platforme FIU.net, da
bi spoštovala samostojnost in neodvisnost 
finančnoobveščevalnih enot;

Or. fr

Predlog spremembe 1340
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 99 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

99a. poudarja, da so finančne in 
davčne informacije ključnega pomena za 
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boj proti terorizmu; obžaluje, da so 
dejavnosti agencij za boj proti pranju 
denarja in financiranju terorizma v več 
državah najslabše financirane dejavnosti 
obveščevalnih služb; zahteva, naj države 
članice bistveno okrepijo kadrovske in 
finančne vire za preiskovanje davčnih utaj 
in goljufij, s katerimi bi se lahko 
financirale kriminalne ali teroristične 
dejavnosti, ter boj proti njim;

Or. fr

Predlog spremembe 1341
Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 99 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

99a. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da si finančnoobveščevalne 
enote izmenjujejo vse informacije, ki bi 
lahko bile pomembne za obdelavo ali 
analizo informacij s strani 
finančnoobveščevalne enote, povezanih s 
pranjem denarja ali financiranjem 
terorizma ter vpleteno fizično ali pravno 
osebo; poziva k večji usklajenosti statusa 
in delovanja evropskih 
finančnoobveščevalnih enot;

Or. en

Predlog spremembe 1342
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 99 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

99a. ponavlja stališče Evropskega 
parlamenta o peti direktivi o 
preprečevanju pranja denarja v zvezi z 
vzpostavitvijo evropske 
finančnoobveščevalne enote za odpravo 
sedanjih težav na področju sodelovanja
med nacionalnimi 
finančnoobveščevalnimi enotami; meni, 
da bi bilo treba vzpostaviti 
finančnoobveščevalno enoto EU, ki bi 
usklajevala finančnoobveščevalne enote 
držav članic pri čezmejnih zadevah ter jim 
pomagala in zagotavljala podporo;

Or. en

Predlog spremembe 1343
Emil Radev, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 99 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

99a. poziva k organizaciji posebnih 
usposabljanj za organe pregona in 
pravosodne organe držav članic o 
metodah in razvoju na področju 
financiranja terorizma;

Or. en

Predlog spremembe 1344
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Péter Niedermüller, Ana 
Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 99 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

99a. poziva države članice, naj 
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zagotovijo, da družbe, ki trgujejo s 
kriptovalutami, v celoti izpolnjujejo 
zahteve iz uredb o preprečevanju pranja 
denarja, kadar uporabniki pretvarjajo 
kriptovalute v resnične valute;

Or. en

Predlog spremembe 1345
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 99 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

99a. poziva, naj se hitro sprejme 
osnutek direktive o dostopu organov 
pregona do finančnih informacij in 
izmenjavi informacij med 
finančnoobveščevalnimi enotami;

Or. en

Predlog spremembe 1346
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 99 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

99a. poudarja, da je treba med ukrepe 
nadzora in spremljanja vključiti tudi t. i. 
neformalne sisteme prenosa denarja 
(IVTS), kot je hawala;

Or. de

Predlog spremembe 1347
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Péter Niedermüller, Ana 
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Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 99 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

99b. poudarja pomen okrepljenega 
sodelovanja in izmenjave informacij med 
preiskovalnimi organi in zasebnim 
sektorjem, tj. pooblaščenimi subjekti v 
skladu z direktivo EU o preprečevanju 
pranja denarja in financiranja terorizma, 
da bi se odpravile nepravilnosti ločenih in 
nepopolnih informacij, predloženih v
poročilih o sumljivih transakcijah; poziva 
Komisijo in države članice, naj vzpostavijo 
namenski forum za izmenjavo finančnih 
informacij, tudi o uporabi virtualne 
valute, vključno z zasebnim sektorjem, po 
varnih kanalih in v skladu s standardi EU 
za varstvo podatkov; ugotavlja, da bi imel 
pri tem lahko pomembno vlogo Europol;

Or. en

Predlog spremembe 1348
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Péter Niedermüller, Ana 
Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 99 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

92c. poziva Komisijo, naj preuči 
ureditev EU na področju platform 
virtualnih valut, in sicer izmenjave med 
različnimi virtualnimi valutami, saj so 
nekatere države članice že vzpostavile 
nacionalne sisteme, da bi postale globalna 
vozlišča za platforme virtualnih valut; 
poziva Komisijo, naj oblikuje strokovno 
delovno skupino, ki bo preučila nadaljnje 
korake za zakonsko ureditev virtualnih 
valut v EU; poziva Komisijo in države 
članice, naj delujejo kot globalni 
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zagovorniki jasnega in usklajenega 
mednarodnega regulativnega okvira za 
virtualne valute;

Or. en

Predlog spremembe 1349
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Péter Niedermüller, Ana 
Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 99 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

99d. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo in podpirajo formalno, 
strateško in trajnostno operativno 
usposabljanje na področju kazenskega 
pregona, da bi se povečala zmogljivost v 
državah članicah za preiskovanje 
nezakonite dejavnosti, ki vključuje 
virtualne valute; poudarja, da bi se 
morala s temi prizadevanji zagotoviti 
standardna raven pristojnosti na področju 
kazenskega pregona v EU, da nekatere 
države članice ne bi zaostajale; poudarja 
pomen izvajanja ocen tveganja za 
dejavnosti na področju virtualnih valut po 
vsej EU in usklajevanja preiskovalnih 
pobud za uporabo ugotovitev iz takih 
ocen, da bi se oblikovale strategije za 
regulativne pristope in pristope na 
področju kazenskega pregona za kratko-, 
srednje- in dolgoročno obdobje;

Or. en

Predlog spremembe 1350
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Péter Niedermüller, Ana 
Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 99 e (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

99e. poziva države članice, naj 
spodbujajo družbe, ki trgujejo s 
kriptovalutami, k uporabi analitičnega 
orodja za oceno morebitne kriminalne 
dejavnosti, povezane z naslovi namembnih 
krajev in prejemnikov;

Or. en

Predlog spremembe 1351
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Péter Niedermüller, Ana 
Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 99 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

99f. spodbuja Komisijo, naj izvede 
podrobno oceno, da bi presodila, ali bi 
bilo treba elemente, zasnovane za 
omogočanje neizsledljivosti uporabnikov 
kriptovalut, prepovedati;

Or. en

Predlog spremembe 1352
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 100

Predlog resolucije Predlog spremembe

100. poziva države članice, ki še niso 
sprejele nacionalnega programa za 
varovanje ključne infrastrukture, da bi 
obravnavale vprašanja, ki jih je Komisija 
opredelila v sporočilu iz leta 2006 o 
evropskem programu za varovanje ključne 
infrastrukture, naj to storijo;

100. poziva države članice, ki še niso 
sprejele nacionalnega programa za 
varovanje ključne infrastrukture, da bi 
obravnavale vprašanja, zlasti v zvezi z 
morebitnimi pomanjkljivostmi kritičnih 
infrastruktur, ki jih je Komisija opredelila 
v sporočilu iz leta 2006 o evropskem 
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programu za varovanje ključne 
infrastrukture, ki bi ga bilo treba revidirati 
in posodobiti, naj to storijo;

Or. en

Predlog spremembe 1353
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 100 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

100a. pozdravlja akcijski načrt Komisije 
za podporo varovanja javnih prostorov in 
spodbuja države članice, naj si 
izmenjujejo dobre prakse ter po potrebi 
vzpostavijo mreže za sodelovanje med 
akterji iz javnega in zasebnega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 1354
Edward Czesak

Predlog resolucije
Odstavek 100 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

100a. opominja, da so občutljivi podatki 
tudi del kritične infrastrukture v državah 
članicah in da bi jih bilo treba zato 
ustrezno zaščititi pred kibernetskimi 
napadi;

Or. en

Predlog spremembe 1355
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
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Predlog resolucije
Odstavek 103

Predlog resolucije Predlog spremembe

103. zahteva, da mora določitev 
evropske ključne infrastrukture z vplivom 
na več kot eno državo članico slediti 
večstranskemu procesu, v katerega so 
vključene vse morebitno prizadete države 
članice;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1356
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 103

Predlog resolucije Predlog spremembe

103. zahteva, da mora določitev 
evropske ključne infrastrukture z vplivom 
na več kot eno državo članico slediti
večstranskemu procesu, v katerega so 
vključene vse morebitno prizadete države 
članice;

103. zahteva, da določitev evropske 
ključne infrastrukture z vplivom na več kot 
eno državo članico sledi večstranskemu 
procesu, v katerega so vključene vse 
morebitno prizadete države članice;

Or. en

Predlog spremembe 1357
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 104

Predlog resolucije Predlog spremembe

104. poziva države članice, naj 
vzpostavijo nacionalne centre za 
multidisciplinarno odzivanje na krize za 
namene usklajevanja in odzivanja na 

104. poziva države članice, naj 
vzpostavijo nacionalne centre za 
multidisciplinarno odzivanje na krize za 
namene usklajevanja in odzivanja na 
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izredne razmere v primeru napada ali 
incidenta; poziva, naj ti centri uporabljajo 
enotne ureditve EU za politično odzivanje 
na krize;

izredne razmere v primeru napada ali 
incidenta; poziva, naj ti centri uporabljajo 
enotne ureditve EU za politično odzivanje 
na krize, da bi zagotavljali usklajene 
odzive za tri ključne instrumente: 
centralno kontaktno točko za enotno 
politično odzivanje na krize, ki deluje 24 
ur na dan in vse dni v tednu, spletno 
platformo za enotno politično odzivanje 
na krize in poročilo o celovitem 
situacijskem zavedanju in analizi;

Or. en

Predlog spremembe 1358
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 105

Predlog resolucije Predlog spremembe

105. poziva Komisijo, naj olajša
kartiranje nacionalnih mehanizmov za 
odzivanje na krize;

105. poziva Komisijo, naj izvede
kartiranje nacionalnih kriznih centrov ali
mehanizmov za odzivanje na krize;

Or. nl

Predlog spremembe 1359
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 105 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

105a. spodbuja Komisijo, naj objavi 
smernice za države članice s ciljem 
okrepiti varovanje javnih prostorov;

Or. en



PE627.744v01-00 144/175 AM\1162677SL.docx

SL

Predlog spremembe 1360
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 106

Predlog resolucije Predlog spremembe

106. poziva k revidiranju Direktive 
2008/114, da se: zagotovi podobna pravila 
in postopke za izvajalce bistvenih storitev 
kot v direktivi o varnosti omrežij in 
informacij; poskrbi, da se določitev 
evropske ključne infrastrukture izvede na 
osnovi analize sistemov, ki podpirajo 
bistvene in čezmejne storitve, in ne po 
sektorskem pristopu, upoštevajoč pomen 
kibernetske varnosti; Komisiji omogoči 
določitev sredstev vseevropskih storitev 
kot evropske ključne infrastrukture; 
ustrezno upošteva obstoječe medsebojne 
odvisnosti; ustvari obveznost poročanja o 
incidentih, izvajanja stresnih testov, 
nudenja ustreznega usposabljanja na 
določenih kontaktnih točkah in 
vzpostavitve zahtev glede kakovosti 
načrtov neprekinjenega poslovanja v 
primeru incidenta ali napada;

106. poziva k revidiranju Direktive 
2008/114, da se: zagotovi podobna pravila 
in postopke za izvajalce bistvenih storitev 
kot v direktivi o varnosti omrežij in 
informacij; poskrbi, da se določitev 
evropske ključne infrastrukture izvede na 
osnovi analize sistemov, ki podpirajo 
bistvene in čezmejne storitve, in ne po 
sektorskem pristopu, upoštevajoč pomen 
kibernetske varnosti; Komisiji omogoči 
določitev sredstev vseevropskih storitev 
kot evropske ključne infrastrukture; 
ustrezno upošteva obstoječe medsebojne 
odvisnosti; ustvari obveznost poročanja
podjetij in javnih agencij o incidentih, 
izvajanja stresnih testov, nudenja 
ustreznega usposabljanja na določenih 
kontaktnih točkah in vzpostavitve zahtev 
glede kakovosti načrtov neprekinjenega 
poslovanja v primeru incidenta ali napada;

Or. en

Predlog spremembe 1361
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 106

Predlog resolucije Predlog spremembe

106. poziva k revidiranju Direktive 
2008/114, da se: zagotovi podobna pravila 
in postopke za izvajalce bistvenih storitev 
kot v direktivi o varnosti omrežij in 
informacij; poskrbi, da se določitev 
evropske ključne infrastrukture izvede na 

106. poziva k revidiranju Direktive 
2008/114, da se: zagotovi podobna pravila 
in postopke za izvajalce bistvenih storitev 
kot v direktivi o varnosti omrežij in 
informacij; poskrbi, da se določitev 
evropske ključne infrastrukture izvede na 
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osnovi analize sistemov, ki podpirajo 
bistvene in čezmejne storitve, in ne po 
sektorskem pristopu, upoštevajoč pomen 
kibernetske varnosti; Komisiji omogoči 
določitev sredstev vseevropskih storitev 
kot evropske ključne infrastrukture; 
ustrezno upošteva obstoječe medsebojne 
odvisnosti; ustvari obveznost poročanja o 
incidentih, izvajanja stresnih testov, 
nudenja ustreznega usposabljanja na 
določenih kontaktnih točkah in 
vzpostavitve zahtev glede kakovosti 
načrtov neprekinjenega poslovanja v 
primeru incidenta ali napada;

osnovi analize sistemov, ki podpirajo 
bistvene in čezmejne storitve, in ne po 
sektorskem pristopu, upoštevajoč pomen 
kibernetske varnosti; Komisiji omogoči 
določitev sredstev vseevropskih storitev 
kot evropske ključne infrastrukture; 
ustrezno upošteva obstoječe medsebojne 
odvisnosti; ustvari obveznost poročanja o 
incidentih, izvajanja stresnih testov, 
nudenja ustreznega usposabljanja na 
določenih kontaktnih točkah in 
vzpostavitve zahtev glede kakovosti 
načrtov neprekinjenega poslovanja in 
operativnih načrtov v primeru incidenta ali 
napada;

Or. en

Predlog spremembe 1362
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 106

Predlog resolucije Predlog spremembe

106. poziva k revidiranju Direktive 
2008/114, da se: zagotovi podobna pravila 
in postopke za izvajalce bistvenih storitev 
kot v direktivi o varnosti omrežij in 
informacij; poskrbi, da se določitev 
evropske ključne infrastrukture izvede na 
osnovi analize sistemov, ki podpirajo 
bistvene in čezmejne storitve, in ne po 
sektorskem pristopu, upoštevajoč pomen
kibernetske varnosti; Komisiji omogoči 
določitev sredstev vseevropskih storitev 
kot evropske ključne infrastrukture; 
ustrezno upošteva obstoječe medsebojne 
odvisnosti; ustvari obveznost poročanja o 
incidentih, izvajanja stresnih testov, 
nudenja ustreznega usposabljanja na 
določenih kontaktnih točkah in 
vzpostavitve zahtev glede kakovosti 
načrtov neprekinjenega poslovanja v 

106. poziva k revidiranju Direktive 
2008/114, da se: zagotovi podobna pravila 
in postopke za izvajalce bistvenih storitev 
kot v direktivi o varnosti omrežij in 
informacij; poskrbi, da se določitev 
evropske ključne infrastrukture izvede na 
osnovi analize sistemov, ki podpirajo 
bistvene in čezmejne storitve, in ne po 
sektorskem pristopu, upoštevajoč pomen
digitalne varnosti; Komisiji omogoči 
določitev sredstev vseevropskih storitev 
kot evropske ključne infrastrukture; 
ustrezno upošteva obstoječe medsebojne 
odvisnosti; ustvari obveznost poročanja o 
incidentih, izvajanja stresnih testov, 
nudenja ustreznega usposabljanja na 
določenih kontaktnih točkah in 
vzpostavitve zahtev glede kakovosti 
načrtov neprekinjenega poslovanja v 
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primeru incidenta ali napada; primeru incidenta ali napada;

Or. fr

Predlog spremembe 1363
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 107

Predlog resolucije Predlog spremembe

107. priporoča, naj bo zasebni sektor 
vključen v snovanje programov za 
varovanje ključne infrastrukture in mehkih 
tarč, ter poudarja, da je treba gojiti dialog 
med javnim in zasebnim sektorjem v ta 
namen;

107. priporoča, naj bo zasebni sektor 
vključen v snovanje programov za 
varovanje ključne infrastrukture in mehkih 
tarč, zlasti na področju kibernetske 
varnosti, ter poudarja, da je treba gojiti 
dialog med javnim in zasebnim sektorjem 
v ta namen;

Or. en

Predlog spremembe 1364
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 107

Predlog resolucije Predlog spremembe

107. priporoča, naj bo zasebni sektor 
vključen v snovanje programov za 
varovanje ključne infrastrukture in mehkih 
tarč, ter poudarja, da je treba gojiti dialog 
med javnim in zasebnim sektorjem v ta 
namen;

107. priporoča, naj bo zasebni sektor 
vključen v snovanje programov za 
varovanje ključne infrastrukture in mehkih 
tarč, ter poudarja, da je treba gojiti dialog 
med javnim in zasebnim sektorjem v ta 
namen ter razviti nacionalno in lokalno 
odpornost;

Or. en

Predlog spremembe 1365
Edward Czesak
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Predlog resolucije
Odstavek 107

Predlog resolucije Predlog spremembe

107. priporoča, naj bo zasebni sektor 
vključen v snovanje programov za 
varovanje ključne infrastrukture in mehkih 
tarč, ter poudarja, da je treba gojiti dialog 
med javnim in zasebnim sektorjem v ta 
namen;

107. priporoča, naj bo zasebni sektor 
vključen v snovanje programov za 
varovanje ključne infrastrukture in mehkih 
tarč, ter poudarja, da je treba gojiti dialog 
med javnim in zasebnim sektorjem v ta 
namen, tudi na kibernetskem področju;

Or. en

Predlog spremembe 1366
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Odstavek 107 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

107a. poziva Komisijo, naj predlaga 
evropsko pobudo za certificiranje za 
zasebna varnostna podjetja, da se določijo 
zahteve in pogoji, ki morajo biti 
izpolnjeni, da lahko zasebna varnostna 
podjetja delujejo v okolju kritične 
infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 1367
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 108

Predlog resolucije Predlog spremembe

108. poudarja, da je treba sprejeti 108. poudarja, da je treba sprejeti 
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učinkovite strategije odzivanja, vključno z 
jasnimi načini komuniciranja v primeru 
napada, da se zmanjša število žrtev in
posledice za javnost; poziva države 
članice, naj tesneje sodelujejo v 
mehanizmih, ki že obstajajo na evropski 
ravni;

učinkovite strategije odzivanja, s 
skupinami za takojšen odziv, da se 
zmanjša število žrtev in izboljša 
obvladovanje razmer; poziva države 
članice, naj tesneje sodelujejo v 
mehanizmih, ki že obstajajo na evropski 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 1368
Ivo Belet, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 109

Predlog resolucije Predlog spremembe

109. poziva k uvedbi mehanizma za
izmenjavo informacij na ravni EU o stanju 
pripravljenosti in zmožnosti držav članic 
za spopadanje z različnimi vrstami 
katastrof;

109. poziva k hitremu sprejetju revizije
mehanizma Unije za civilno zaščito za 
okrepitev preprečevanja in pripravljenosti, 
izmenjave informacij na ravni EU in 
zmožnosti držav članic za spopadanje z 
različnimi vrstami katastrof;

Or. en

Predlog spremembe 1369
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 109 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

109a. pozdravlja vzpostavitev vozlišča 
znanja v okviru Evropskega centra za boj 
proti terorizmu (ECTC) v zvezi s 
kemičnimi, biološkimi, radiološkimi in 
jedrskimi snovmi in eksplozivom, ki bo 
deloval skupaj z Evropskim centrom za 
usposabljanje za jedrsko varnost 
(EUSECTRA); poziva, naj se vzpostavi
standardni postopek, s katerim vsaka 
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država članica učinkovito izmenjuje 
informacije s centrom za zbiranje znanja;

Or. en

Predlog spremembe 1370
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 110

Predlog resolucije Predlog spremembe

110. meni, da je treba vzpostaviti sistem, 
v okviru katerega lahko agencije za najem 
vozil preverijo identiteto strank v 
policijskih zbirkah podatkov, ki bi pokazal 
le rdečo ali zeleno zastavico;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1371
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 110

Predlog resolucije Predlog spremembe

110. meni, da je treba vzpostaviti sistem, 
v okviru katerega lahko agencije za najem 
vozil preverijo identiteto strank v 
policijskih zbirkah podatkov, ki bi pokazal 
le rdečo ali zeleno zastavico;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1372
Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 110



PE627.744v01-00 150/175 AM\1162677SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

110. meni, da je treba vzpostaviti sistem, 
v okviru katerega lahko agencije za najem 
vozil preverijo identiteto strank v 
policijskih zbirkah podatkov, ki bi pokazal 
le rdečo ali zeleno zastavico;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1373
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 110

Predlog resolucije Predlog spremembe

110. meni, da je treba vzpostaviti sistem, 
v okviru katerega lahko agencije za najem
vozil preverijo identiteto strank v 
policijskih zbirkah podatkov, ki bi pokazal 
le rdečo ali zeleno zastavico;

110. meni, da je treba vzpostaviti sistem, 
v okviru katerega lahko podjetja za 
komercialni najem določenih kopenskih
vozil, zrakoplovov in plovil preverijo 
identiteto strank v policijskih zbirkah 
podatkov, ki bi pokazal le rdečo ali zeleno 
zastavico, pri čemer se postopek 
preverjanja izvede v skladu s pravili o 
varstvu osebnih podatkov; v primeru 
rdečih zastavic služba, ki vodi ali 
obravnava zadevo, samodejno prejme 
opozorilo;

Or. de

Predlog spremembe 1374
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 110

Predlog resolucije Predlog spremembe

110. meni, da je treba vzpostaviti sistem, 
v okviru katerega lahko agencije za najem 

110. meni, da je treba oceniti 
vzpostavitev sistema, ki bi policijskim 
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vozil preverijo identiteto strank v 
policijskih zbirkah podatkov, ki bi pokazal 
le rdečo ali zeleno zastavico;

organom omogočal prejemanje informacij 
od agencij za najem vozil pri preiskovanju 
osumljenih oseb in sledenju takim 
osebam;

Or. en

Predlog spremembe 1375
Kristina Winberg

Predlog resolucije
Odstavek 110

Predlog resolucije Predlog spremembe

110. meni, da je treba vzpostaviti sistem, 
v okviru katerega lahko agencije za najem 
vozil preverijo identiteto strank v 
policijskih zbirkah podatkov, ki bi pokazal 
le rdečo ali zeleno zastavico;

110. meni, da je treba vzpostaviti sistem, 
v okviru katerega lahko agencije za najem 
vozil preverijo identiteto strank v 
policijskih zbirkah podatkov in zbirkah 
podatkov o migraciji, ki bi pokazal le 
rdečo ali zeleno zastavico;

Or. en

Predlog spremembe 1376
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 110

Predlog resolucije Predlog spremembe

110. meni, da je treba vzpostaviti sistem, 
v okviru katerega lahko agencije za najem 
vozil preverijo identiteto strank v 
policijskih zbirkah podatkov, ki bi pokazal 
le rdečo ali zeleno zastavico;

110. meni, da je treba vzpostaviti sistem,
ki bi policijskim službam omogočil 
preverjanje podatkov v zbirkah podatkov 
agencij za najem vozil, po potrebi na 
podlagi sodnega naloga, da bi preiskale
identiteto in dejavnost strank;

Or. nl

Predlog spremembe 1377
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
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Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Odstavek 110

Predlog resolucije Predlog spremembe

110. meni, da je treba vzpostaviti sistem, 
v okviru katerega lahko agencije za najem 
vozil preverijo identiteto strank v 
policijskih zbirkah podatkov, ki bi pokazal 
le rdečo ali zeleno zastavico;

110. meni, da je treba vzpostaviti sistem, 
v okviru katerega lahko agencije za najem 
vozil preverijo identiteto strank v 
policijskih zbirkah podatkov, ne da bi se 
jim odobril kakršen koli dostop;

Or. en

Predlog spremembe 1378
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 111

Predlog resolucije Predlog spremembe

111. pozdravlja čezmejno vajo za 
izboljšanje varovanja mehkih tarč pred 
terorističnimi napadi, v kateri sta 
sodelovali Belgija in Nizozemska in je 
potekala junija 2017; ugotavlja, da je vajo 
financirala Komisija in da je bil njen 
namen izmeriti pripravljenost in funkcije 
kriznega upravljanja v situaciji, ko sta 
sočasno v različnih državah izvedena dva 
napada;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1379
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 111
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Predlog resolucije Predlog spremembe

111. pozdravlja čezmejno vajo za 
izboljšanje varovanja mehkih tarč pred 
terorističnimi napadi, v kateri sta 
sodelovali Belgija in Nizozemska in je 
potekala junija 2017; ugotavlja, da je vajo 
financirala Komisija in da je bil njen 
namen izmeriti pripravljenost in funkcije 
kriznega upravljanja v situaciji, ko sta 
sočasno v različnih državah izvedena dva 
napada;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1380
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 111

Predlog resolucije Predlog spremembe

111. pozdravlja čezmejno vajo za 
izboljšanje varovanja mehkih tarč pred 
terorističnimi napadi, v kateri sta 
sodelovali Belgija in Nizozemska in je 
potekala junija 2017; ugotavlja, da je vajo 
financirala Komisija in da je bil njen 
namen izmeriti pripravljenost in funkcije 
kriznega upravljanja v situaciji, ko sta 
sočasno v različnih državah izvedena dva 
napada;

111. pozdravlja čezmejno vajo za 
izboljšanje varovanja mehkih tarč pred 
terorističnimi napadi, v kateri sta 
sodelovali Belgija in Nizozemska in je 
potekala junija 2017; ugotavlja, da je vajo 
financirala Komisija in da je bil njen 
namen izmeriti pripravljenost in funkcije 
kriznega upravljanja v situaciji, ko sta 
sočasno v različnih državah izvedena dva 
napada; poziva k izvajanju podobnih vaj, 
pri katerih bi sodelovale te in druge 
države članice;

Or. en

Predlog spremembe 1381
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 111
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Predlog resolucije Predlog spremembe

111. pozdravlja čezmejno vajo za 
izboljšanje varovanja mehkih tarč pred 
terorističnimi napadi, v kateri sta 
sodelovali Belgija in Nizozemska in je 
potekala junija 2017; ugotavlja, da je vajo 
financirala Komisija in da je bil njen 
namen izmeriti pripravljenost in funkcije 
kriznega upravljanja v situaciji, ko sta 
sočasno v različnih državah izvedena dva 
napada;

111. pozdravlja čezmejno vajo za 
izboljšanje varovanja mehkih tarč pred 
terorističnimi napadi, v kateri sta 
sodelovali Belgija in Nizozemska, ki je 
potekala junija 2017 in katere namen je bil
izmeriti pripravljenost in funkcije kriznega 
upravljanja v situaciji, ko sta sočasno v 
različnih državah izvedena dva napada;

Or. fr

Predlog spremembe 1382
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 111 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

111a. spodbuja k olajšanju priprav in 
urjenj, kot so potekala 29. junija med 
Belgijo in Nizozemsko, da bi se zagotovilo 
enotno politično odzivanje na krize; meni, 
da lahko EU zagotovi podporni okvir za 
takšno sodelovanje, zlasti pri temah, kot 
so zdravstvena oskrba (evropske 
zdravstvene enote), javno zdravje (Odbor 
za zdravstveno varnost) ali protokoli o 
dekontaminaciji, ter usklajuje posebne 
intervencijske enote policije in sile za 
civilno zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 1383
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 112
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Predlog resolucije Predlog spremembe

112. ugotavlja, da imajo teroristi še 
vedno dostop do nadzorovanih predhodnih 
snovi in zmesi za eksplozive; zato 
pozdravlja predlog iz aprila 2018 o uredbi 
o trženju in uporabi predhodnih sestavin za 
eksplozive;

112. ugotavlja, da imajo teroristi dostop
do nadzorovanih predhodnih snovi in 
zmesi za eksplozive; zato pozdravlja 
predlog iz aprila 2018 o uredbi o trženju in 
uporabi predhodnih sestavin za eksplozive;

Or. fr

Predlog spremembe 1384
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 113

Predlog resolucije Predlog spremembe

113. poziva k obveznosti registracije 
gospodarskih subjektov, če želijo pridobiti 
dovoljenje za zakonito proizvodnjo, 
distribucijo ali prodajo snovi, navedenih v 
prilogah, ali snovi in zmesi, ki jih 
vsebujejo; poziva države članice, naj 
vzpostavijo inšpekcijske sisteme za 
ugotavljanje neskladnosti gospodarskih 
subjektov z uredbo;

113. poziva države članice, naj 
vzpostavijo inšpekcijske sisteme za 
ugotavljanje neskladnosti gospodarskih 
subjektov z uredbo;

Or. nl

Predlog spremembe 1385
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 113

Predlog resolucije Predlog spremembe

113. poziva k obveznosti registracije 
gospodarskih subjektov, če želijo pridobiti 
dovoljenje za zakonito proizvodnjo, 
distribucijo ali prodajo snovi, navedenih v 

113. poziva k vzpostavitvi evropskega 
sistema dovoljenj za specializirane kupce,
ki se razlikujejo od splošne javnosti, ki bi 
gospodarske subjekte obvezoval, da se 
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prilogah, ali snovi in zmesi, ki jih 
vsebujejo; poziva države članice, naj 
vzpostavijo inšpekcijske sisteme za 
ugotavljanje neskladnosti gospodarskih 
subjektov z uredbo;

registrirajo, če želijo pridobiti dovoljenje 
za zakonito proizvodnjo, distribucijo ali 
prodajo snovi, navedenih v prilogah, ali 
snovi in zmesi, ki jih vsebujejo; poziva 
države članice, naj vzpostavijo 
inšpekcijske sisteme za ugotavljanje 
neskladnosti gospodarskih subjektov z 
uredbo;

Or. en

Predlog spremembe 1386
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 113 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

113a. pozdravlja oceno učinka iz Uredbe 
98/2013 o predhodnih sestavinah za 
eksplozive, ki ji bo sledil pregled 
učinkovitosti, skladnosti in dodane 
vrednosti za dodajanje zahtevanih novih 
ukrepov za okrepitev omejitve uporabe in 
posedovanja predhodnih sestavin za 
eksplozive ter nadzora nad njima; 
spodbuja, naj se oceni postopek obvezne 
izmenjave informacij, vzpostavljen s to 
uredbo;

Or. en

Predlog spremembe 1387
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 114 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

114a. poziva organe za nadzor trga, naj 
okrepijo dejavnosti nadzora za take 
proizvode, saj očitno lahko negativno 
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vplivajo na javno varnost;

Or. en

Predlog spremembe 1388
Ivo Belet, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 115

Predlog resolucije Predlog spremembe

115. poziva spletne trge, naj omejijo 
nakupe določenih snovi na poklicne 
uporabnike in razmislijo o dopolnitvi 
svojih politik o omejenih izdelkih z 
določitvijo dovoljenih količin in čistosti;

115. poziva Komisijo, naj določi 
obvezna merila za spletne trge, z 
vključitvijo zahteve, naj omejijo nakupe 
določenih snovi na poklicne uporabnike in
podrobneje pojasnijo svojo politiko o 
omejenih izdelkih z določitvijo dovoljenih 
količin in čistosti;

Or. en

Predlog spremembe 1389
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 116

Predlog resolucije Predlog spremembe

116. poziva h konvencijam 
standardiziranega poimenovanja, kar bi 
gospodarskim subjektom in spletnim trgom 
omogočilo lažje sledenje prepovedanim 
kemikalijam, objavljenim na njihovih 
spletnih mestih; poziva spletne trge, naj 
pregledujejo objave glede na seznam 
ključnih besed, kar bi preprečilo 
oglaševanje prepovedanih predmetov;

116. poziva h konvencijam 
standardiziranega poimenovanja, kar bi 
gospodarskim subjektom in spletnim trgom 
omogočilo lažje prepoznavanje kemikalij, 
objavljenih na njihovih spletnih mestih; 
poziva spletne trge, naj nato pregledujejo 
objave glede na seznam standardiziranih
ključnih besed, kar bi preprečilo 
oglaševanje prepovedanih predmetov;

Or. nl
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Predlog spremembe 1390
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Morten Helveg 
Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 118

Predlog resolucije Predlog spremembe

118. pozdravlja predlog, da se žveplova 
kislina prestavi v Prilogo I k uredbi glede 
na njeno uporabo v različnih eksplozivih 
ter da se zniža stopnja koncentracije 
nitrometana glede na obstoječe dokaze, da 
se lahko uporabi kot sestavina za 
izdelovanje bomb pri nižjih stopnjah 
koncentracije, kot so določene po 
trenutnih omejitvah;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1391
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Podnaslov 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

Nezakonita trgovina s strelnim orožjem Nezakonito orožje

Or. en

Predlog spremembe 1392
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 118 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

118a. poziva k popolni prepovedi civilne 
uporabe avtomatskega in polavtomatskega 
orožja; zato poziva k dodatni zaostritvi 
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pravil notranjega trga za nakup in 
uporabo strelnega orožja, eksplozivov in 
kemikalij, ki so ključni za njihovo sestavo;

Or. en

Predlog spremembe 1393
Kristina Winberg

Predlog resolucije
Odstavek 119

Predlog resolucije Predlog spremembe

119. poudarja pomen posodobitve 
regulativnega okvira na področju strelnega 
orožja, da bi se preprečila nezakonita 
trgovina s strelnim orožjem tako znotraj 
kot zunaj EU; poziva k zapolnitvi vrzeli v 
obstoječi zakonodaji na področju strelnega 
orožja, na primer s sprejetjem ukrepov za 
preprečitev kroženja pištol na slepe naboje, 
pištol Flobert in alarmnih pištol, ki 
omogočajo enostavno predelavo;

119. poudarja pomen posodobitve 
regulativnega okvira na področju
nezakonitega strelnega orožja, kot je 
zagotovljen v vsaki zadevni državi članici,
da bi se preprečila nezakonita trgovina s 
strelnim orožjem tako znotraj kot zlasti
zunaj EU; poziva k zapolnitvi vrzeli v 
obstoječi zakonodaji na področju strelnega 
orožja, na primer s sprejetjem ukrepov za 
preprečitev kroženja pištol na slepe naboje, 
pištol Flobert in alarmnih pištol, ki 
omogočajo enostavno predelavo;

Or. en

Predlog spremembe 1394
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 119

Predlog resolucije Predlog spremembe

119. poudarja pomen posodobitve 
regulativnega okvira na področju strelnega 
orožja, da bi se preprečila nezakonita 
trgovina s strelnim orožjem tako znotraj 
kot zunaj EU; poziva k zapolnitvi vrzeli v 
obstoječi zakonodaji na področju strelnega 
orožja, na primer s sprejetjem ukrepov za 
preprečitev kroženja pištol na slepe naboje, 

119. poudarja pomen posodobitve 
regulativnega okvira na področju strelnega 
orožja in določene opreme za strelno 
orožje, da bi se preprečila nezakonita 
trgovina s strelnim orožjem tako znotraj 
kot zunaj EU; poziva k zapolnitvi vrzeli v 
obstoječi zakonodaji na področju strelnega 
orožja, na primer s sprejetjem ukrepov za 
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pištol Flobert in alarmnih pištol, ki 
omogočajo enostavno predelavo;

preprečitev kroženja pištol na slepe naboje, 
pištol Flobert ter signalnega, plinskega in
podobnega orožja;

Or. de

Predlog spremembe 1395
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 119

Predlog resolucije Predlog spremembe

119. poudarja pomen posodobitve 
regulativnega okvira na področju strelnega 
orožja, da bi se preprečila nezakonita 
trgovina s strelnim orožjem tako znotraj 
kot zunaj EU; poziva k zapolnitvi vrzeli v 
obstoječi zakonodaji na področju strelnega 
orožja, na primer s sprejetjem ukrepov za 
preprečitev kroženja pištol na slepe naboje, 
pištol Flobert in alarmnih pištol, ki 
omogočajo enostavno predelavo;

119. poudarja pomen posodobitve 
regulativnega okvira na področju strelnega 
orožja za kar najboljši nadzor njegove 
uporabe in prodaje ter da bi se tako
preprečila nezakonita trgovina s strelnim 
orožjem tako znotraj kot zunaj EU; poziva 
k zapolnitvi vrzeli v obstoječi zakonodaji 
na področju strelnega orožja, na primer s 
sprejetjem ukrepov za preprečitev kroženja 
pištol na slepe naboje, pištol Flobert in 
alarmnih pištol, ki omogočajo enostavno 
predelavo;

Or. fr

Predlog spremembe 1396
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 119

Predlog resolucije Predlog spremembe

119. poudarja pomen posodobitve 
regulativnega okvira na področju strelnega 
orožja, da bi se preprečila nezakonita
trgovina s strelnim orožjem tako znotraj 
kot zunaj EU; poziva k zapolnitvi vrzeli v 
obstoječi zakonodaji na področju strelnega 
orožja, na primer s sprejetjem ukrepov za 
preprečitev kroženja pištol na slepe naboje, 
pištol Flobert in alarmnih pištol, ki 

119. poudarja pomen posodobitve 
regulativnega okvira na področju strelnega 
orožja, da bi se preprečila trgovina s 
strelnim orožjem tako znotraj kot zunaj 
EU; poziva k zapolnitvi vrzeli v obstoječi 
zakonodaji na področju strelnega orožja, na 
primer s sprejetjem ukrepov za preprečitev 
kroženja pištol na slepe naboje, pištol 
Flobert in alarmnih pištol, ki omogočajo 
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omogočajo enostavno predelavo; enostavno predelavo;

Or. nl

Predlog spremembe 1397
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 119 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

119a. opozarja, da je orožje, ki ga 
uporabljajo teroristi, nedovoljeno, zato 
poziva, naj se ne sprejmejo nesorazmerni 
ukrepi, ki bi vplivali na gospodarski, 
kulturni (na primer lovske zveze) in 
športni sektor, v katerih se uporablja
strelno orožje, pri čemer bi ti ukrepi
neupravičeno omejili svobodo lastnikov 
zakonitega orožja, ne bi pa imeli 
dejanskega vpliva na nezakonito 
pridobljeno orožje, kar bi omogočilo
uspešno delovanje terorističnih omrežij in 
trgovine z orožjem;

Or. fr

Predlog spremembe 1398
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 120

Predlog resolucije Predlog spremembe

120. poziva države članice, naj 
sprejmejo programe predaje strelnega 
orožja in streliva, prilagojene posebnemu 
kontekstu nezakonitih trgov strelnega 
orožja; poziva k učinkovitemu kaznovanju 
nezakonitega posedovanja strelnega orožja 
in trgovanja z njim;

120. poziva države članice, naj 
sprejmejo programe predaje strelnega 
orožja in streliva, prilagojene posebnemu 
kontekstu nezakonitih trgov strelnega 
orožja; poziva k učinkovitemu kaznovanju 
nezakonitega posedovanja strelnega orožja 
in trgovanja z njim; poziva države članice, 
naj dosledno izvajajo skupno stališče
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Sveta 2008/994/SZVP z dne 8. decembra 
2008 o opredelitvi skupnih predpisov o 
nadzoru izvoza vojaške tehnologije in 
opreme;

Or. en

Predlog spremembe 1399
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 120 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

120a. podpira revizijo strategije EU za 
boj proti nedovoljenemu kopičenju 
osebnega in lahkega orožja, ob 
upoštevanju novega varnostnega okvira 
ter razvoja zasnove/tehnologije osebnega 
in lahkega orožja, kar vpliva na zmožnost 
obvladovanja groženj;

Or. en

Predlog spremembe 1400
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 121

Predlog resolucije Predlog spremembe

121. meni, da bi morale države članice 
uporabiti pristop „preišči orožje“ s 
pomočjo specializiranih celic organov 
pregona, katerega namen je določiti 
akterje in mreže, vpletene v tovrstno 
nezakonito trgovanje;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 1401
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 121

Predlog resolucije Predlog spremembe

121. meni, da bi morale države članice 
uporabiti pristop „preišči orožje“ s 
pomočjo specializiranih celic organov 
pregona, katerega namen je določiti akterje 
in mreže, vpletene v tovrstno nezakonito 
trgovanje;

121. meni, da bi morale države članice 
uporabiti pristop „preišči orožje“ s 
pomočjo specializiranih celic organov 
pregona, katerega namen je določiti akterje 
in mreže, vpletene v tovrstno nezakonito 
trgovanje, in z vpogledi v različne 
nacionalne zbirke balističnih podatkov;

Or. nl

Predlog spremembe 1402
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 121 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

121a. želi spomniti, da je Evropska 
komisija sprejela poročilo o oceni Uredbe 
258/2012, ki določa pravila za dovoljeni 
izvoz, uvoz in tranzit za nevojaško strelno 
orožje, pri čemer je sklenila, da bo uredba 
še vedno potrebna, vendar da je njena 
učinkovitost omejena zaradi premajhne 
natančnosti nekaterih določb in zapletene 
povezave z drugimi zakonodajnimi 
instrumenti EU;

Or. en

Predlog spremembe 1403
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 121 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

121a. meni, da je treba temeljito 
spremeniti izvozno politiko EU in zlasti 
prepovedati izvoz orožja v države s 
sumljivimi povezavami s svetovnimi 
terorističnimi skupinami; poziva, naj
nadzorni organ spremlja izvajanje meril o 
izvozu v državah članicah; na ravni 
Evropskega parlamenta poziva k 
ustreznim strukturam za stalni nadzor nad 
skladnostjo s skupnim stališčem EU o 
izvozu orožja v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 1404
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 121 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

121a. spodbuja organe pregona držav 
članic, naj ustanovijo specializirane 
policijske skupine za boj proti nezakoniti 
trgovini s strelnim orožjem, ki bodo imele 
dovolj osebja, strokovnega znanja in 
opreme;

Or. en

Predlog spremembe 1405
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 121 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

121b. poziva države članice, naj uvedejo 
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omejitve za prodajo nožev osebam, 
mlajšim od 18 let, in za nošenje nožev brez 
utemeljenega razloga; poziva k prepovedi 
posebej nevarnih nožev, kot so zombi noži 
ali metuljčki; spodbuja države članice, naj 
ocenijo ukrepe za omejitev prodaje nožev 
prek spleta;

Or. en

Predlog spremembe 1406
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 121 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

121a. poziva EU in države članice, naj 
izvajajo globalne ukrepe na mednarodni 
ravni za obravnavanje dolgotrajnih 
konfliktov, ki povzročajo destabilizacijo
celotne regije, spodbujajo cikel nasilja in 
trpljenja ter žal širijo raznovrstno 
teroristično propagando;

Or. en

Predlog spremembe 1407
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 122

Predlog resolucije Predlog spremembe

122. poziva k intenzivnejšemu 
sodelovanju EU s sosednjimi državami na 
področju boja proti terorizmu; meni, da 
mora EU ohranjati globalni pristop k boju 
proti terorizmu s posebnim poudarkom na 
sodelovanju s ključnimi tretjimi državami 
na podlagi jasno opredeljenih prednostnih 
nalog;

122. poziva k intenzivnejšemu 
sodelovanju EU s sosednjimi državami na 
področju boja proti terorizmu; meni, da 
mora EU ohranjati globalni pristop k boju 
proti terorizmu s posebnim poudarkom na 
sodelovanju s ključnimi tretjimi državami 
na podlagi spoštovanja, varstva in 
uveljavljanja človekovih pravic v skladu z 
Mednarodnim paktom o državljanskih in 
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političnih pravicah; želi spomniti, da 
mednarodno in regionalno pravo o 
človekovih pravicah jasno določa, da 
imajo države pravico in dolžnost zaščititi
posameznike pod njihovo jurisdikcijo pred 
terorističnimi napadi, da se zagotovi 
spoštovanje pravice do življenja in pravice 
do varnosti; hkrati poudarja, da bi moralo 
biti zunanje delovanje EU na področju 
boja proti terorizmu skladno z nameni iz 
člena 55 Ustanovne listine Združenih 
narodov, vključno s splošnim 
spoštovanjem ter upoštevanjem človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin za vse, ne 
glede na raso, spol, jezik, vero in spolno 
usmerjenost; zato vztraja, da morajo biti 
vsi ukrepi za boj proti terorizmu, sprejeti v 
skladu z dolžnostjo držav, da zaščitijo 
posameznike pod njihovo jurisdikcijo, tudi 
skladni z obveznostmi držav, ki izhajajo iz 
mednarodnega prava, zlasti prava o 
človekovih pravicah in beguncih ter 
humanitarnega prava;

Or. en

Predlog spremembe 1408
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, 
Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 122

Predlog resolucije Predlog spremembe

122. poziva k intenzivnejšemu 
sodelovanju EU s sosednjimi državami na 
področju boja proti terorizmu; meni, da 
mora EU ohranjati globalni pristop k boju 
proti terorizmu s posebnim poudarkom na 
sodelovanju s ključnimi tretjimi državami 
na podlagi jasno opredeljenih prednostnih 
nalog;

122. poziva k intenzivnejšemu 
sodelovanju EU s sosednjimi državami na 
področju boja proti terorizmu; meni, da 
mora EU ohranjati globalni pristop k boju 
proti terorizmu s posebnim poudarkom na 
sodelovanju s ključnimi tretjimi državami 
na podlagi spoštovanja varstva in 
uveljavljanja človekovih pravic v skladu z 
Mednarodnim paktom o državljanskih in 
političnih pravicah; želi spomniti, da 
mednarodno in regionalno pravo o 
človekovih pravicah jasno določa, da 
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imajo države pravico in dolžnost zaščititi
posameznike pod njihovo jurisdikcijo pred 
terorističnimi napadi, da se zagotovi 
spoštovanje pravice do življenja in pravice 
do varnosti; hkrati poudarja, da bi moralo 
biti zunanje delovanje EU na področju 
boja proti terorizmu skladno z nameni iz 
člena 55 Ustanovne listine Združenih 
narodov, vključno s splošnim 
spoštovanjem ter upoštevanjem človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin za vse, ne 
glede na raso, spol, jezik ali vero; zato 
vztraja, da morajo biti vsi ukrepi za boj 
proti terorizmu, sprejeti v skladu z 
dolžnostjo držav, da zaščitijo posameznike 
pod njihovo jurisdikcijo, tudi skladni z 
obveznostmi držav, ki izhajajo iz 
mednarodnega prava, zlasti prava o 
človekovih pravicah in beguncih ter 
humanitarnega prava;

Or. en

Predlog spremembe 1409
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 122

Predlog resolucije Predlog spremembe

122. poziva k intenzivnejšemu
sodelovanju EU s sosednjimi državami na 
področju boja proti terorizmu; meni, da 
mora EU ohranjati globalni pristop k boju 
proti terorizmu s posebnim poudarkom na 
sodelovanju s ključnimi tretjimi državami 
na podlagi jasno opredeljenih prednostnih 
nalog;

122. poziva k doslednemu spoštovanju 
vrednot Unije pri sodelovanju s sosednjimi 
državami na področju boja proti terorizmu; 
meni, da mora EU ohranjati globalni 
pristop k boju proti terorizmu s posebnim 
poudarkom na sodelovanju s ključnimi 
tretjimi državami na podlagi jasno 
opredeljenih prednostnih nalog ter 
doslednega spoštovanja mednarodnega 
humanitarnega prava in mednarodnega 
prava o človekovih pravicah, da se 
prepreči ponavljanje preteklih napak, kot 
so sodelovanje pri mučenju, grdo 
ravnanje, nezakonite izročitve in 
zunajsodne usmrtitve osumljenih 
terorizma; meni, da bi morala biti taka 
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pomoč in sodelovanje EU osredotočena 
na pristop kazenskega pravosodja in zlasti 
ne bi smela slabiti poskusov EU za 
odpravo smrtne kazni po svetu; vztraja, da 
je treba zagotoviti najvišjo možno stopnjo 
preglednosti in odgovornosti za tako 
sodelovanje, zlasti s parlamentarnim 
nadzorom;

Or. en

Predlog spremembe 1410
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 122

Predlog resolucije Predlog spremembe

122. poziva k intenzivnejšemu 
sodelovanju EU s sosednjimi državami na 
področju boja proti terorizmu; meni, da 
mora EU ohranjati globalni pristop k boju 
proti terorizmu s posebnim poudarkom na 
sodelovanju s ključnimi tretjimi državami
na podlagi jasno opredeljenih prednostnih 
nalog;

122. Poziva k intenzivnejšemu 
sodelovanju EU s sosednjimi državami na 
področju boja proti terorizmu ob 
doslednem spoštovanju človekovih pravic 
in ozko opredeljenem konceptu terorizma; 
meni, da mora EU ohranjati globalni 
pristop k boju proti terorizmu s posebnim 
poudarkom na sodelovanju s ključnimi 
tretjimi državami, ki spoštujejo 
demokratične vrednosti, pravno državo in 
človekove pravice in ki boja proti 
terorizmu ne uporabljajo za zatiranje 
političnih nasprotnikov;

Or. fr

Predlog spremembe 1411
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 122

Predlog resolucije Predlog spremembe

122. poziva k intenzivnejšemu 
sodelovanju EU s sosednjimi državami na 

122. poziva k intenzivnejšemu 
sodelovanju EU s sosednjimi državami, 
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področju boja proti terorizmu; meni, da 
mora EU ohranjati globalni pristop k boju 
proti terorizmu s posebnim poudarkom na 
sodelovanju s ključnimi tretjimi državami 
na podlagi jasno opredeljenih prednostnih 
nalog;

zlasti s tranzitnimi državami in državami 
sprejemnicami tujih borcev, na področju 
boja proti terorizmu; meni, da mora EU 
ohranjati globalni pristop k boju proti 
terorizmu s posebnim poudarkom na 
sodelovanju s ključnimi tretjimi državami 
na podlagi jasno opredeljenih prednostnih 
nalog;

Or. fr

Predlog spremembe 1412
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 122 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

122a. meni, da bi morala EU veliko 
vlagati v ukrepe za odpravo temeljnih 
vzrokov terorizma v tretjih državah; 
odločno podpira zunanje programe za boj 
proti ekstremizmu v zaporih, programe 
sodelovanja z verskimi voditelji in 
skupnostmi, medverske dialoge in forume 
ter na splošno vse vrste programov za 
doseganje sprave, ki zmanjšujejo napetosti 
med skupnostmi in preprečujejo sektaške 
politike, ki se izvajajo prek določenih 
gospodarskih, družbenih in 
izobraževalnih dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 1413
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, 
Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 122 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

122a. vztraja, da mora sodelovanje EU s 
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tretjimi državami na področju boja proti 
terorizmu temeljiti na spoštovanju 
mednarodnih človekovih pravic in 
humanitarnega prava, vključno z 
absolutno prepovedjo mučenja in drugega 
krutega, nečloveškega ali ponižujočega 
ravnanja ali kaznovanja, prevoza 
pripornikov na način, ki je pregleden ter 
pri katerem se spoštujejo človekove 
pravice in pravna država, 
nediskriminacija, dolžno pravno 
postopanje in pravica do poštenega 
sojenja;

Or. en

Predlog spremembe 1414
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 122 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

122a. vztraja, da mora sodelovanje EU s 
tretjimi državami na področju boja proti 
terorizmu temeljiti na spoštovanju 
mednarodnih človekovih pravic in 
humanitarnega prava, vključno z 
absolutno prepovedjo mučenja in drugega 
krutega, nečloveškega ali ponižujočega 
ravnanja ali kaznovanja, prevozom 
pripornikov na način, ki je pregleden in 
skladen s človekovimi pravicami in 
pravno državo, nediskriminacijo, dolžnim 
pravnim postopanjem in pravico do 
poštenega sojenja;

Or. en

Predlog spremembe 1415
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 122 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

122b. želi spomniti, da mednarodno 
humanitarno pravo prepoveduje številna 
dejanja, storjena v oboroženih spopadih, 
ki bi se štela za teroristična dejanja, če bi 
bila storjena v času miru, kot je namerno 
in vsesplošno nasilje nad civilisti in 
civilnimi objekti; v zvezi s tem želi 
spomniti na ugotovitve Sveta Združenih 
narodov za človekove pravice, da so 
posamezniki iz Saudove Arabije in 
Združenih arabskih emiratov v Jemnu 
storili dejanja, ki bi lahko pomenila 
mednarodna kazniva dejanja, zaradi 
katerih bi lahko bili preganjani; poziva 
Svet, naj razmisli o uvedbi ciljnih sankcij 
zoper te posameznike;

Or. en

Predlog spremembe 1416
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Dimitris Papadakis 
(Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 122 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

122b. poziva EU, naj v sodelovanju z ZN 
nadaljuje in okrepi prizadevanja pri 
iskanju politične rešitve za vojno v Jemnu, 
ki bo resnično vključujoča, obravnava 
zahteve po lokalni avtonomiji in 
zagotavlja začasne varnostne dogovore, ki 
so ključni pogoj za boj proti terorističnima 
organizacijama AQAP in Daiš;

Or. en

Predlog spremembe 1417
Ana Gomes
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Predlog resolucije
Odstavek 122 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

122c. poudarja, da je vojna, ki jo 
Saudova Arabija vodi v Jemnu, z novimi 
rekruti, prihodki in orožjem ustvarila 
nove priložnosti za širitev Al Kaide na 
Arabskem polotoku (AQAP) in Daiša, ki 
sta uspešna na področju rušenja države, 
sektaštva in vojaškega gospodarstva; je 
zelo zaskrbljen, ker koalicija, ki jo vodi 
Saudova Arabija, tolerira in občasno 
spodbuja dejavnosti AQAP za politične 
namene, za katere se zdi, da so namenjene 
preprečevanju domnevnega iranskega 
vpliva v regiji; ponovno poziva države 
članice EU, naj dosledno upoštevajo 
skupno stališče EU o izvozu orožja ter 
nadzorujejo in nemudoma ustavijo 
prodajo orožja Saudovi Arabiji in 
Združenim arabskim emiratom, 
namenjenega njihovi stalni kršitvi 
mednarodnega humanitarnega prava;

Or. en

Predlog spremembe 1418
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Dimitris Papadakis 
(Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 122 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

122c. poziva EU, naj izvaja ambiciozno 
diplomatsko pobudo za spodbujanje 
sporazuma med Saudovo Arabijo in 
Iranom pri izvajanju sklepov Sveta z dne 
20. julija 2015, saj napetosti med tema 
državama spodbujajo sektaštvo in 
radikalizem vseh strani na Bližnjem 
vzhodu;

Or. en
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Predlog spremembe 1419
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 122 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

122d. poziva EU, naj v sodelovanju z ZN 
nadaljuje in okrepi prizadevanja pri 
iskanju politične rešitve za vojno v Jemnu, 
ki bo resnično vključujoča, obravnava 
zahteve po lokalni avtonomiji in 
zagotavlja začasne varnostne dogovore, ki 
so ključni pogoj za boj proti terorističnima 
organizacijama AQAP in Daiš;

Or. en

Predlog spremembe 1420
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 123

Predlog resolucije Predlog spremembe

123. meni, da je boj proti terorizmu 
področje, ki zahteva konkretno strokovno 
znanje, med drugim o povezanih vidikih, 
kot na primer pravicah žrtev; zato poziva 
k večji profesionalizaciji mreže EU na tem 
področju, zlasti tako, da se operativnemu 
osebju za boj proti terorizmu, ki prihaja iz 
držav članic, omogoči boljša in daljša 
integracija v strukturo EU, ki presega 
posamezno nalogo znotraj delegacije EU; 
meni, da bi napotitve znotraj institucij EU 
povečale strokovno znanje in uporabo 
kompetenc na področju boja proti 
terorizmu;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 1421
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 123

Predlog resolucije Predlog spremembe

123. meni, da je boj proti terorizmu 
področje, ki zahteva konkretno strokovno 
znanje, med drugim o povezanih vidikih, 
kot na primer pravicah žrtev; zato poziva k 
večji profesionalizaciji mreže EU na tem 
področju, zlasti tako, da se operativnemu 
osebju za boj proti terorizmu, ki prihaja iz 
držav članic, omogoči boljša in daljša 
integracija v strukturo EU, ki presega 
posamezno nalogo znotraj delegacije EU; 
meni, da bi napotitve znotraj institucij EU 
povečale strokovno znanje in uporabo 
kompetenc na področju boja proti 
terorizmu;

123. meni, da je boj proti terorizmu 
področje, ki zahteva konkretno strokovno 
znanje, med drugim o povezanih vidikih, 
kot na primer pravicah žrtev; zato poziva k 
večji profesionalizaciji mreže EU na tem 
področju, zlasti tako, da se operativnemu 
osebju za boj proti terorizmu, ki prihaja iz 
držav članic, omogoči boljša in daljša 
integracija v strukturo EU;

Or. en

Predlog spremembe 1422
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 123

Predlog resolucije Predlog spremembe

123. meni, da je boj proti terorizmu 
področje, ki zahteva konkretno strokovno 
znanje, med drugim o povezanih vidikih, 
kot na primer pravicah žrtev; zato poziva k 
večji profesionalizaciji mreže EU na tem 
področju, zlasti tako, da se operativnemu 
osebju za boj proti terorizmu, ki prihaja iz 
držav članic, omogoči boljša in daljša 
integracija v strukturo EU, ki presega 
posamezno nalogo znotraj delegacije EU; 
meni, da bi napotitve znotraj institucij EU 
povečale strokovno znanje in uporabo 
kompetenc na področju boja proti 
terorizmu;

123. meni, da je boj proti terorizmu 
področje, ki zahteva konkretno strokovno 
znanje, med drugim o povezanih vidikih, 
kot na primer temeljnih pravicah, zlasti 
pravicah žrtev; zato poziva k večji 
profesionalizaciji mreže EU na tem 
področju, zlasti tako, da se operativnemu 
osebju za boj proti terorizmu, ki prihaja iz 
držav članic, omogoči boljša in daljša 
integracija v strukturo EU, ki presega 
posamezno nalogo znotraj delegacije EU; 
meni, da bi napotitve znotraj institucij EU 
povečale strokovno znanje in uporabo 
kompetenc na področju boja proti 
terorizmu;
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Predlog spremembe 1423
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 123

Predlog resolucije Predlog spremembe

123. meni, da je boj proti terorizmu 
področje, ki zahteva konkretno strokovno 
znanje, med drugim o povezanih vidikih, 
kot na primer pravicah žrtev; zato poziva 
k večji profesionalizaciji mreže EU na tem 
področju, zlasti tako, da se operativnemu 
osebju za boj proti terorizmu, ki prihaja iz 
držav članic, omogoči boljša in daljša 
integracija v strukturo EU, ki presega 
posamezno nalogo znotraj delegacije EU; 
meni, da bi napotitve znotraj institucij EU 
povečale strokovno znanje in uporabo 
kompetenc na področju boja proti 
terorizmu;

123. meni, da je boj proti terorizmu 
področje, ki zahteva konkretno strokovno 
znanje; zato poziva k večji 
profesionalizaciji mreže EU na tem 
področju, zlasti tako, da se operativnemu 
osebju za boj proti terorizmu, ki prihaja iz 
držav članic, omogoči boljša in daljša 
integracija v strukturo EU, ki presega 
posamezno nalogo znotraj delegacije EU; 
meni, da bi napotitve znotraj institucij EU 
povečale strokovno znanje in uporabo 
kompetenc na področju boja proti 
terorizmu;

Or. fr
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