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Predlog spremembe 1424
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 124

Predlog resolucije Predlog spremembe

124. poziva k poenostavitvi sistema 
omejitvenih ukrepov EU, da bi postal 
učinkovito orodje na področju boja proti 
terorizmu;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1425
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 124

Predlog resolucije Predlog spremembe

124. poziva k poenostavitvi sistema 
omejitvenih ukrepov EU, da bi postal 
učinkovito orodje na področju boja proti 
terorizmu;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1426
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 124

Predlog resolucije Predlog spremembe

124. poziva k poenostavitvi sistema 
omejitvenih ukrepov EU, da bi postal 
učinkovito orodje na področju boja proti 
terorizmu;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 1427
Heinz K. Becker, Milan Zver, Artis Pabriks, Lorenzo Cesa, Monika Hohlmeier, Péter 
Niedermüller

Predlog resolucije
Odstavek 124

Predlog resolucije Predlog spremembe

124. poziva k poenostavitvi sistema 
omejitvenih ukrepov EU, da bi postal 
učinkovito orodje na področju boja proti 
terorizmu;

124. poziva k poenostavitvi sistema 
omejevalnih ukrepov EU, med drugim s 
pregledom „delnih“ imenovanj, da bi 
postal učinkovito orodje na področju boja 
proti terorizmu; ugotavlja, da na 
imenovanja skupin ali posameznikov v 
sistem omejevalnih ukrepov nikoli ne bi 
smeli vplivati politični razlogi;

Or. en

Predlog spremembe 1428
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 124

Predlog resolucije Predlog spremembe

124. poziva k poenostavitvi sistema 
omejitvenih ukrepov EU, da bi postal 
učinkovito orodje na področju boja proti 
terorizmu;

124. poziva k poenostavitvi sistema 
omejevalnih EU, pa naj gre sankcije ali 
omejevalne ukrepe za izpolnjevanje 
zunanjepolitičnih ciljev, da bi ta postal 
učinkovito orodje na področju boja proti 
terorizmu;

Or. nl

Predlog spremembe 1429
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Odstavek 125

Predlog resolucije Predlog spremembe

125. poziva Komisijo, naj okrepi 
podporo tretjim državam, zlasti sosednjim, 
pri njihovih prizadevanjih za boj proti 
kaznivim dejanjem in tihotapljenju kot 
virom financiranja terorizma;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1430
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 125

Predlog resolucije Predlog spremembe

125. poziva Komisijo, naj okrepi 
podporo tretjim državam, zlasti sosednjim, 
pri njihovih prizadevanjih za boj proti 
kaznivim dejanjem in tihotapljenju kot 
virom financiranja terorizma;

125. poziva Komisijo, naj okrepi 
podporo tretjim državam, zlasti sosednjim, 
pri njihovih prizadevanjih za boj proti 
kaznivim dejanjem in tihotapljenju kot 
virom financiranja terorizma; vendar je 
zaskrbljen, ker ima protiteroristična 
zakonodaja v nekaterih partnerskih 
državah EU preširoko področje uporabe 
in se zlorablja za zatiranje mirnega 
nasprotovanja; opozarja, da inkriminacija 
miroljubnega izražanja upravičenih 
pritožb lahko vodi v radikalizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 1431
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 125



PE627.767v01-00 6/47 AM\1162748SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

125. poziva Komisijo, naj okrepi 
podporo tretjim državam, zlasti sosednjim, 
pri njihovih prizadevanjih za boj proti 
kaznivim dejanjem in tihotapljenju kot 
virom financiranja terorizma;

125. poziva Komisijo, naj okrepi 
podporo tretjim državam, zlasti sosednjim, 
pri njihovih prizadevanjih za boj proti 
kaznivim dejanjem in tihotapljenju kot 
virom financiranja terorizma; poziva k 
okrepitvi odnosov z njimi, da bi se 
pospešila zamrznitev sredstev, 
pridobljenih z nezakonito trgovino;

Or. en

Predlog spremembe 1432
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 125 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

125a. je zaskrbljen, ker se zaradi boja 
proti terorizmu sodeluje z režimi, ki ne 
spoštujejo človekovih pravic; poudarja, da 
varnostna vprašanja nekaterih sosednjih 
držav niso enaka ali združljiva z 
grožnjami Evropski uniji in da so 
informacije, ki jih posredujejo ti režimi, 
pogosto delne, zainteresirane ali 
usmerjene in se lahko uporabijo proti 
njihovim državljanom, ki iščejo zatočišče 
v Evropski uniji;

Or. fr

Predlog spremembe 1433
Anders Primdahl Vistisen, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 125 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

125a. priporoča državam članicam, naj 
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dodatno okrepijo sodelovanje z Natom ter 
prispevajo politično, finančno, operativno 
in logistično podporo za poveljniške 
centre skupnih sil v Evropi in pobude 
Nata za krepitev zmogljivosti v državah 
Bližnjega vzhoda in severne Afrike;

Or. en

Predlog spremembe 1434
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 125 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

125a. poziva k okrepljenemu sodelovanju 
in opredelitvi sinergij med misijami in 
operacijami skupne varnostne in 
obrambne politike ter ukrepi Sveta za 
pravosodje in notranje zadeve;

Or. en

Predlog spremembe 1435
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Predlog resolucije
Odstavek 125 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

125a. poziva EU, naj konstruktivno 
sodeluje z mirnimi islamističnimi 
političnimi in družbenimi gibanji, ki lahko 
služijo za požarni zid proti nasilni 
radikalizaciji;

Or. en
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Predlog spremembe 1436
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 125 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

125a. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo analizo obveščevalnih podatkov 
o boju proti terorizmu, ki jo opravlja 
Obveščevalni in situacijski center 
Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 1437
Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Odstavek 125 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

125b. priporoča državam članicam, naj 
podprejo, financirajo in usklajujejo 
skupna usposabljanja za regionalne 
varnostne organe, kot so zveza G-5 Sahel 
ali Gospodarska skupnost 
zahodnoafriških držav, ter zagotavljajo 
posamično pomoč državam v razvoju, ki 
se borijo proti terorizmu, da bi sile, ki se 
borijo proti terorističnim organizacijam in 
uporom imele politično, finančno, 
logistično in operativno podporo, ki jo 
potrebujejo za njihov izgon in poraz;

Or. en

Predlog spremembe 1438
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 125 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

125b. poziva države članice, naj 
prepovejo nasilne skupine, ki so v Evropi 
povezane z vplivnimi mrežami tretjih 
držav, po zgledu odločitve nemške vlade, 
da prepove skupino „Osmanen 
Germania“;

Or. fr

Predlog spremembe 1439
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 125 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

125b. poziva Komisijo, naj 
Obveščevalnemu in situacijskemu centru 
EU podeli jasen mandat za navezovanje 
neposrednih stikov z analitiki v 
delegacijah EU, da bi se povečal pretok 
pomembnih informacij do osrednjega 
obveščevalnega sistema EU;

Or. en

Predlog spremembe 1440
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 125 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

125b. poziva, naj se evropskemu dnevu 
spomina na žrtve terorizma 11. marca 
posveti več pozornosti;

Or. en
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Predlog spremembe 1441
Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg

Predlog resolucije
Odstavek 125 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

125c. priporoča, naj države članice 
podprejo prizadevanja, da bi po brexitu 
ohranili tesnejše varnostno sodelovanje z 
Združenim kraljestvom s pogodbo o 
varnosti, v kateri bi bilo poudarjeno 
dolgoročno sodelovanje na obveščevalnem 
področju v boju proti terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 1442
Anders Primdahl Vistisen, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg, Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 125 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

125d. priporoča, naj države članice tesno 
sodelujejo z Združenimi državami 
Amerike in Kanado pri izmenjavi 
obveščevalnih podatkov in skupnem 
usposabljanju;

Or. en

Predlog spremembe 1443
Anders Primdahl Vistisen, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg, Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 125 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

125e. priporoča, naj države članice 



AM\1162748SL.docx 11/47 PE627.767v01-00

SL

dodelijo sredstva za sledenje in 
spremljanje ideoloških kampanj in 
kampanj spreobračanja, ki jih vodijo 
verske elite in ključni oblikovalci javnega 
mnenja, s posebnim poudarkom na 
kampanjah, ki izvirajo iz Irana;

Or. en

Predlog spremembe 1444
Anders Primdahl Vistisen, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg, Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 125 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

125f. priporoča EU in državam 
članicam, naj sankcionirajo vsako državo, 
ki prepovedani teroristični organizaciji 
nudijo sponzoriranje, varno zatočišče ali 
katero koli obliko politične, operativne, 
verske, finančne ali logistične podpore;

Or. en

Predlog spremembe 1445
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Péter Niedermüller, Ana 
Gomes, Demetris Papadakis

Predlog resolucije
Odstavek 126

Predlog resolucije Predlog spremembe

126. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
center EU za usklajevanje za žrtve 
terorizma, ki bo omogočal pravočasno in 
ustrezno krizno podporo v primeru 
množičnih napadov v eni ali več državah 
članicah; meni, da bi bila vloga centra za 
usklajevanje za žrtve terorizma zagotavljati 
strokovno znanje na ravni EU s 
spodbujanjem izmenjave znanj in dobre 
prakse;

126. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
center EU za usklajevanje za žrtve 
terorizma, ki bo omogočal pravočasno in 
ustrezno krizno podporo v primeru 
množičnih napadov v eni ali več državah 
članicah; meni, da bi bila vloga centra za 
usklajevanje za žrtve terorizma zagotavljati 
strokovno znanje na ravni EU s 
spodbujanjem izmenjave znanj in dobre 
prakse; vendar poudarja, da je treba 
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ukrepe podpore in zaščite razširiti na 
posredne žrtve, kot so sorodniki žrtev, 
priče in tisti, ki se prvi odzovejo;

Or. en

Predlog spremembe 1446
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 126

Predlog resolucije Predlog spremembe

126. poziva Komisijo, naj vzpostavi
center EU za usklajevanje za žrtve 
terorizma, ki bo omogočal pravočasno in 
ustrezno krizno podporo v primeru 
množičnih napadov v eni ali več državah 
članicah; meni, da bi bila vloga centra za 
usklajevanje za žrtve terorizma 
zagotavljati strokovno znanje na ravni EU 
s spodbujanjem izmenjave znanj in dobre 
prakse;

126. poziva Komisijo, naj presodi, ali bi
center EU za usklajevanje za žrtve 
terorizma, ki bo omogočal pravočasno in 
ustrezno krizno podporo v primeru 
množičnih napadov v eni ali več državah 
članicah, prinesel dodano vrednost; meni, 
da bi bila lahko v tem primeru vloga centra 
za usklajevanje za žrtve terorizma 
zagotavljati strokovno znanje na ravni EU 
s spodbujanjem izmenjave znanj in dobre 
prakse;

Or. nl

Predlog spremembe 1447
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 126

Predlog resolucije Predlog spremembe

126. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
center EU za usklajevanje za žrtve 
terorizma, ki bo omogočal pravočasno in 
ustrezno krizno podporo v primeru 
množičnih napadov v eni ali več državah 
članicah; meni, da bi bila vloga centra za 
usklajevanje za žrtve terorizma zagotavljati 
strokovno znanje na ravni EU s 
spodbujanjem izmenjave znanj in dobre 

126. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
center EU za usklajevanje za žrtve 
terorizma, ki bo omogočal pravočasno in 
ustrezno krizno podporo v primeru 
množičnih napadov v eni ali več državah 
članicah; meni, da bi bila vloga centra za 
usklajevanje za žrtve terorizma zagotavljati 
nujno pomoč žrtvam iz drugih držav 
članic in strokovno znanje na ravni EU s 
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prakse; spodbujanjem izmenjave znanj in dobre 
prakse;

Or. en

Predlog spremembe 1448
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 126

Predlog resolucije Predlog spremembe

126. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
center EU za usklajevanje za žrtve 
terorizma, ki bo omogočal pravočasno in 
ustrezno krizno podporo v primeru 
množičnih napadov v eni ali več državah 
članicah; meni, da bi bila vloga centra za 
usklajevanje za žrtve terorizma
zagotavljati strokovno znanje na ravni EU
s spodbujanjem izmenjave znanj in dobre 
prakse;

126. poziva Komisijo, naj preuči 
različne možnosti za vzpostavitev 
koordinacijskega centra Evropske unije
za žrtve terorizma, ki bo omogočal 
pravočasno in ustrezno krizno podporo v 
primeru množičnih napadov v eni ali več 
državah članicah; meni, da bi bila vloga 
centra zagotavljati strokovno znanje na 
ravni Unije s spodbujanjem izmenjave 
znanja in dobrih praks;

Or. fr

Predlog spremembe 1449
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 126

Predlog resolucije Predlog spremembe

126. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
center EU za usklajevanje za žrtve 
terorizma, ki bo omogočal pravočasno in 
ustrezno krizno podporo v primeru 
množičnih napadov v eni ali več državah 
članicah; meni, da bi bila vloga centra za 
usklajevanje za žrtve terorizma zagotavljati 
strokovno znanje na ravni EU s 
spodbujanjem izmenjave znanj in dobre 
prakse;

126. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
center EU za usklajevanje za žrtve 
terorizma, ki bo omogočal pravočasno in 
ustrezno krizno podporo v državah 
članicah; meni, da mora biti vloga centra 
za usklajevanje za žrtve terorizma med 
drugim zagotavljati strokovno znanje na 
ravni EU s spodbujanjem izmenjave znanj, 
protokolov in dobre prakse;
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Predlog spremembe 1450
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 126 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

126a. poziva center za usklajevanje za 
žrtve terorizma, naj se ukvarja z zbiranjem 
podatkov ter z raziskovanjem in 
spodbujanjem praktičnih predlogov, kot je 
oblikovanje protokolov za: 1) 
zagotavljanje prve čustvene pozornosti 
žrtvam terorizma; 2) pripravo nadaljnje 
psihološke in čustvene podpore za žrtve 
terorizma; 3) preprečevanje sekundarne 
viktimizacije med sodnim postopkom ali v 
birokratskih postopkih; 4) zagotovitev 
učinkovitega dostopa do pravnega varstva, 
zlasti v napadih z mednarodnimi žrtvami; 
5) spodbujanje dobre prakse za medije v 
zvezi z občutljivimi temami za žrtve 
terorizma in njihove družine;

Or. en

Predlog spremembe 1451
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 126 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

126b. poziva center za usklajevanje za 
žrtve terorizma, naj za potrebe preiskav in 
izboljšanja protokolov vzpostavi uradni 
register žrtev terorizma v EU, ki bo v 
celoti skladen s predpisi o varstvu 
podatkov;
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Or. en

Predlog spremembe 1452
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 126 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

126c. poziva, naj se na nacionalni ravni 
vzpostavi en sam organ, ki bo deloval kot 
nacionalna kontaktna točka za center za 
usklajevanje za žrtve terorizma;

Or. en

Predlog spremembe 1453
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 127

Predlog resolucije Predlog spremembe

127. poziva Komisijo k vzpostavitvi 
enotne spletne platforme v vseh jezikih EU 
za pravice in podporo žrtvam terorizma, ki 
bi jo upravljal center za usklajevanje za 
žrtve terorizma z enotno kontaktno točko 
na nacionalni ravni vsake države, vključno 
z linijo za pomoč;

127. poziva Komisijo k vzpostavitvi 
enotne spletne platforme v vseh jezikih EU 
za pravice in podporo žrtvam terorizma, ki 
bi jo upravljal center za usklajevanje za 
žrtve terorizma z enotno kontaktno točko 
na nacionalni ravni vsake države, vključno 
z linijo za pomoč; poziva center za 
usklajevanje za žrtve terorizma, naj 
vzpostavi javni register akreditiranih 
organizacij za podporo žrtvam, ki so na 
voljo za posvetovanja in izboljšanje 
pripravljenih protokolov;

Or. en

Predlog spremembe 1454
Helga Stevens
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Predlog resolucije
Odstavek 127

Predlog resolucije Predlog spremembe

127. poziva Komisijo k vzpostavitvi 
enotne spletne platforme v vseh jezikih EU 
za pravice in podporo žrtvam terorizma, ki 
bi jo upravljal center za usklajevanje za 
žrtve terorizma z enotno kontaktno točko 
na nacionalni ravni vsake države, vključno 
z linijo za pomoč;

127. poziva Komisijo k vzpostavitvi 
enotne spletne platforme v vseh jezikih EU 
za pravice in podporo žrtvam terorizma, ki 
bi jo v tem primeru upravljal center za 
usklajevanje za žrtve terorizma z enotno 
kontaktno točko na nacionalni ravni vsake 
države, vključno z linijo za pomoč;

Or. nl

Predlog spremembe 1455
Péter Niedermüller, Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 128

Predlog resolucije Predlog spremembe

128. poziva Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog glede žrtev terorizma, 
vključno z jasno opredelitvijo njihovega 
posebnega statusa in pravic, ter 
standardiziran obrazec za uveljavljanje 
odškodnine; meni, da bi moral na 
nacionalni ravni obstajati enostaven 
postopek za odobritev samodejne 
odškodnine žrtvam terorizma neposredno 
po napadu in za kaznovanje goljufov ter 
da bi bilo treba vprašanje dodatne 
odškodnine proučevati v rednih intervalih 
na podlagi ocenjevanja situacije žrtve;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1456
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 128
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Predlog resolucije Predlog spremembe

128. poziva Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog glede žrtev terorizma, 
vključno z jasno opredelitvijo njihovega 
posebnega statusa in pravic, ter 
standardiziran obrazec za uveljavljanje 
odškodnine; meni, da bi moral na 
nacionalni ravni obstajati enostaven 
postopek za odobritev samodejne 
odškodnine žrtvam terorizma neposredno 
po napadu in za kaznovanje goljufov ter da 
bi bilo treba vprašanje dodatne odškodnine 
proučevati v rednih intervalih na podlagi 
ocenjevanja situacije žrtve;

128. poziva Komisijo, naj oceni in 
zagotovi izvajanje evropskih instrumentov 
za žrtve, zlasti Direktive 2012/29/EU z dne 
25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih 
standardov na področju pravic, podpore 
in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o 
nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2001/220/PNZ; poziva Komisijo, naj 
upošteva priporočila iz resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 30. maja 
2018 o izvajanju te direktive; poziva 
Komisijo, naj pripravi oceno učinka za 
nov zakonodajni predlog glede žrtev 
terorizma, ki naj vključuje jasno 
opredelitev njihovega posebnega statusa in 
pravic ter standardiziran obrazec za 
uveljavljanje odškodnine; meni, da bi 
moral na nacionalni ravni obstajati 
enostaven postopek za odobritev 
samodejne odškodnine žrtvam terorizma 
neposredno po napadu in za kaznovanje 
goljufov ter da bi bilo treba vprašanje 
dodatne odškodnine proučevati v rednih 
intervalih glede na stanje žrtve;

Or. fr

Predlog spremembe 1457
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 128

Predlog resolucije Predlog spremembe

128. poziva Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog glede žrtev terorizma, 
vključno z jasno opredelitvijo njihovega 
posebnega statusa in pravic, ter 
standardiziran obrazec za uveljavljanje 
odškodnine; meni, da bi moral na 
nacionalni ravni obstajati enostaven 
postopek za odobritev samodejne 
odškodnine žrtvam terorizma neposredno 

128. poziva Komisijo, naj Evropskemu 
parlamentu in Svetu čim prej predloži 
poročilo, v katerem bo ocenila, v kolikšni 
meri so države članice sprejele potrebne 
ukrepe za uskladitev z Direktivo o žrtvah 
(2012/29/EU), in oceni, ali je treba 
direktivo spremeniti, da bi se upoštevale 
posebne potrebe žrtev terorizma; meni, da 
bi moral na nacionalni ravni obstajati 
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po napadu in za kaznovanje goljufov ter da 
bi bilo treba vprašanje dodatne odškodnine 
proučevati v rednih intervalih na podlagi 
ocenjevanja situacije žrtve;

enostaven postopek za odobritev 
samodejne odškodnine žrtvam terorizma 
neposredno po napadu in za kaznovanje 
goljufov ter da bi bilo treba vprašanje 
dodatne odškodnine proučevati v rednih 
intervalih na podlagi ocenjevanja situacije 
žrtve;

Or. en

Predlog spremembe 1458
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 128

Predlog resolucije Predlog spremembe

128. poziva Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog glede žrtev terorizma, 
vključno z jasno opredelitvijo njihovega 
posebnega statusa in pravic, ter 
standardiziran obrazec za uveljavljanje 
odškodnine; meni, da bi moral na 
nacionalni ravni obstajati enostaven 
postopek za odobritev samodejne 
odškodnine žrtvam terorizma neposredno 
po napadu in za kaznovanje goljufov ter da 
bi bilo treba vprašanje dodatne odškodnine 
proučevati v rednih intervalih na podlagi 
ocenjevanja situacije žrtve;

128. poziva Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog glede žrtev terorizma, 
vključno z jasno opredelitvijo njihovega 
posebnega statusa in pravic, ki bodo 
posebej izključevale osebe, povezane s 
terorističnimi dejanji, ali člane 
terorističnih organizacij, ter standardiziran
obrazec za uveljavljanje odškodnine; meni, 
da bi moral na nacionalni ravni obstajati 
enostaven postopek za odobritev 
samodejne odškodnine žrtvam terorizma 
neposredno po napadu in za kaznovanje 
goljufov ter da bi bilo treba vprašanje 
dodatne odškodnine proučevati v rednih 
intervalih na podlagi ocenjevanja situacije 
žrtve;

Or. en

Predlog spremembe 1459
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 128
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Predlog resolucije Predlog spremembe

128. poziva Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog glede žrtev terorizma, 
vključno z jasno opredelitvijo njihovega 
posebnega statusa in pravic, ter 
standardiziran obrazec za uveljavljanje 
odškodnine; meni, da bi moral na 
nacionalni ravni obstajati enostaven 
postopek za odobritev samodejne 
odškodnine žrtvam terorizma neposredno 
po napadu in za kaznovanje goljufov ter da 
bi bilo treba vprašanje dodatne odškodnine 
proučevati v rednih intervalih na podlagi 
ocenjevanja situacije žrtve;

128. poziva Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog glede žrtev terorizma, 
ki bo jasen in učinkovit odgovor na 
kratkoročne in dolgoročne potrebe žrtev, 
vključno z jasno opredelitvijo njihovega 
posebnega statusa in pravic, ter 
standardiziran obrazec za uveljavljanje 
odškodnine; meni, da bi moral na 
nacionalni ravni obstajati enostaven 
postopek za odobritev samodejne 
odškodnine žrtvam terorizma neposredno 
po napadu in za kaznovanje goljufov ter da 
bi bilo treba vprašanje dodatne odškodnine 
proučevati v rednih intervalih na podlagi 
ocenjevanja situacije žrtve;

Or. en

Predlog spremembe 1460
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 128

Predlog resolucije Predlog spremembe

128. poziva Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog glede žrtev terorizma, 
vključno z jasno opredelitvijo njihovega 
posebnega statusa in pravic, ter 
standardiziran obrazec za uveljavljanje 
odškodnine; meni, da bi moral na 
nacionalni ravni obstajati enostaven
postopek za odobritev samodejne 
odškodnine žrtvam terorizma neposredno
po napadu in za kaznovanje goljufov ter da 
bi bilo treba vprašanje dodatne odškodnine 
proučevati v rednih intervalih na podlagi 
ocenjevanja situacije žrtve;

128. poziva Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog glede žrtev terorizma, 
vključno z jasno opredelitvijo njihovega 
posebnega statusa in pravic, ter 
standardiziran obrazec za uveljavljanje 
odškodnine in jasne obveznosti za 
zavarovalnice; meni, da bi moral na 
nacionalni ravni obstajati enostaven 
postopek za odobritev samodejne 
odškodnine žrtvam terorizma kmalu po 
napadu, da bi se zadovoljile takojšnje 
potrebe žrtve, in da bi bilo treba vprašanje 
dodatne odškodnine proučevati v rednih 
intervalih na podlagi ocenjevanja situacije 
žrtve;

Or. nl
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Predlog spremembe 1461
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 128

Predlog resolucije Predlog spremembe

128. poziva Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog glede žrtev terorizma, 
vključno z jasno opredelitvijo njihovega 
posebnega statusa in pravic, ter 
standardiziran obrazec za uveljavljanje 
odškodnine; meni, da bi moral na 
nacionalni ravni obstajati enostaven
postopek za odobritev samodejne 
odškodnine žrtvam terorizma neposredno 
po napadu in za kaznovanje goljufov ter da 
bi bilo treba vprašanje dodatne odškodnine 
proučevati v rednih intervalih na podlagi 
ocenjevanja situacije žrtve;

128. poziva Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog glede žrtev terorizma, 
vključno z skupno opredelitvijo statusa in 
pravic žrtev terorizma, ter standardiziran 
obrazec za uveljavljanje odškodnine; meni, 
da bi moral na nacionalni ravni obstajati 
enostaven postopek za odobritev 
samodejne odškodnine žrtvam terorizma 
neposredno po napadu in za kaznovanje 
goljufov ter da bi bilo treba vprašanje 
dodatne odškodnine proučevati v rednih 
intervalih na podlagi ocenjevanja situacije 
žrtve;

Or. en

Predlog spremembe 1462
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Predlog resolucije
Odstavek 128

Predlog resolucije Predlog spremembe

128. poziva Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog glede žrtev terorizma, 
vključno z jasno opredelitvijo njihovega 
posebnega statusa in pravic, ter 
standardiziran obrazec za uveljavljanje 
odškodnine; meni, da bi moral na 
nacionalni ravni obstajati enostaven 
postopek za odobritev samodejne 
odškodnine žrtvam terorizma neposredno 
po napadu in za kaznovanje goljufov ter da 
bi bilo treba vprašanje dodatne odškodnine 
proučevati v rednih intervalih na podlagi 

128. poziva Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog glede žrtev terorizma, 
vključno z jasno opredelitvijo njihovega 
posebnega statusa in pravic ter možnostmi 
za pravno podporo, ter standardiziran 
obrazec za uveljavljanje odškodnine; meni, 
da bi moral na nacionalni ravni obstajati 
enostaven postopek za odobritev 
samodejne odškodnine žrtvam terorizma 
neposredno po napadu ter da bi bilo treba 
vprašanje dodatne odškodnine proučevati v 
rednih intervalih na podlagi ocenjevanja 
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ocenjevanja situacije žrtve; situacije žrtve;

Or. en

Predlog spremembe 1463
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 128 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

128a. meni, da mora področje uporabe 
skupne opredelitve žrtev terorizma 
zajemati vsaj: 1) preminule osebe; 2) 
osebe, ki so utrpele fizične poškodbe in/ali 
duševne bolečine; 3) osebe, ki so žrtve
ugrabitve ali groženj; 4) zakonce 
preminulih ali osebe, ki so z njimi prav 
tako povezane s čustvenim odnosom, 
vključno s starši in otroki, starimi starši in 
sorojenci;

Or. en

Predlog spremembe 1464
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 128 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

128a. poziva države članice, naj 
oblikujejo pravne mehanizme za 
inkriminacijo poveličevanja terorističnih 
dejanj, če se pri tem žrtve ponižujejo in to 
povzroča sekundarno viktimizacijo, saj se 
tepta dostojanstvo žrtev in se škoduje 
njihovemu okrevanju;

Or. en
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Predlog spremembe 1465
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa 
Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 128 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

128a. poziva Komisijo, naj začne dialog z 
državami članicami, da bi se zmanjšale 
velike razlike v nacionalnih denarnih 
nadomestilih, ki jih države izplačujejo 
žrtvam terorističnih napadov;

Or. en

Predlog spremembe 1466
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 129

Predlog resolucije Predlog spremembe

129. poziva države članice, naj 
vzpostavijo centre za krizno posredovanje 
– povezane s predlaganimi centri za 
multidisciplinarno odzivanje na krize za 
namene usklajevanja in odzivanja na 
izredne razmere – ki bi izvajali nacionalne
in lokalne protokole v zvezi s prednostno 
hitro identifikacijo žrtev in njihovim 
upravljanjem ter napotitvijo na pristojne 
službe;

129. poziva države članice, naj centrom
za multidisciplinarno odzivanje na krize, ki 
zagotavljajo usklajevanje in odzivanje na 
izredne razmere, naložijo izvajanje 
nacionalnih in lokalnih protokolov v zvezi 
s prednostno hitro identifikacijo žrtev in 
njihovim takojšnjim upravljanjem ter 
napotitvijo na pristojne službe;

Or. nl

Predlog spremembe 1467
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Predlog resolucije
Odstavek 129 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

129a. poziva države članice, naj 
poskrbijo za vzpostavitev celovitega odziva 
na posebne potrebe žrtev terorizma takoj 
po terorističnem napadu in tako dolgo, kot 
je potrebno, v okviru nacionalne 
infrastrukture za ukrepanje v izrednih 
razmerah; ugotavlja, da bi morale države 
članice v ta namen vzpostaviti enotno in 
posodobljeno spletišče z vsemi 
pomembnimi informacijami ter center za 
nujno pomoč žrtvam in njihovim 
družinskim članom, ki zagotavlja 
psihološko prvo pomoč in čustveno 
podporo iz Direktive (EU) 2017/541 z dne 
15. marca 2017 o boju proti terorizmu ter 
o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa 
Sveta 2005/671/PNZ;

Or. en

Predlog spremembe 1468
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 129 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

129a. poudarja, da pravice do 
učinkovitega zagotavljanja informacij 
vključujejo splošne vidike glede pomoči in 
ustreznih gospodarskih in postopkovnih 
storitev, do katerih lahko žrtev dostopa, 
ter posebne informacije o postopkih v 
tožbah, v katerih se obravnavajo njeni 
pravni interesi;

Or. en

Predlog spremembe 1469
Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Brando Benifei, Barbara Matera, Merja 
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Kyllönen, Hilde Vautmans, Jana Žitňanská, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Predlog resolucije
Odstavek 130

Predlog resolucije Predlog spremembe

130. poudarja, da bi morali obveščanje 
družin žrtev izvajati posebej usposobljeni 
strokovnjaki na dostojanstven, človeški in 
primeren način, pri čemer bi poskrbeli, da 
mediji ne razkrijejo njihove identitete brez 
njihovega predhodnega dovoljenja, in da bi 
morali dati prednost obravnavi 
mladoletnikov;

130. poudarja, da bi morali obveščanje 
družin žrtev izvajati posebej usposobljeni 
strokovnjaki na dostojanstven, človeški in 
primeren način, pri čemer bi poskrbeli, da 
mediji ne razkrijejo njihove identitete brez 
njihovega predhodnega dovoljenja, in da bi 
morali posvetiti posebno pozornost in dati 
prednost obravnavi otrok;

Or. en

Predlog spremembe 1470
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 130

Predlog resolucije Predlog spremembe

130. poudarja, da bi morali obveščanje 
družin žrtev izvajati posebej usposobljeni 
strokovnjaki na dostojanstven, človeški in 
primeren način, pri čemer bi poskrbeli, da 
mediji ne razkrijejo njihove identitete brez 
njihovega predhodnega dovoljenja, in da bi 
morali dati prednost obravnavi
mladoletnikov;

130. poudarja, da bi morali obveščanje 
družin žrtev izvajati posebej usposobljeni 
strokovnjaki na dostojanstven, človeški in 
primeren način, pri čemer bi poskrbeli, da 
mediji ne razkrijejo njihove identitete brez 
njihovega predhodnega dovoljenja, in da bi 
morali dati prednost spoštovanju
mladoletnikov;

Or. en

Predlog spremembe 1471
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Predlog resolucije
Odstavek 131
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Predlog resolucije Predlog spremembe

131. poziva države članice, naj 
vzpostavijo primerne konzularne 
protokole v zvezi s svojimi državljani, ki so 
žrtve terorističnega napada v drugi državi 
članici ali tretji državi;

131. poziva k polnemu in učinkovitemu 
izvajanju Direktive (EU) 2015/637 za 
zagotavljanje konzularne zaščite 
državljanov EU v tretjih državah, kjer 
njihove države članice nimajo 
predstavništva; poudarja, da se je 
povečalo število evropskih državljanov, ki 
doživijo teroristični napad v državi, ki ni 
njihova lastna, zato v skladu z Direktivo 
(EU) 2017/541 o boju proti terorizmu 
nujno poziva k vzpostavitvi protokolov v 
državah članicah, da bi se evropskim 
državljanom, ki niso državljani zadevne 
države, pomagalo v primeru terorističnega 
napada;

Or. en

Predlog spremembe 1472
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Predlog resolucije
Odstavek 132

Predlog resolucije Predlog spremembe

132. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da pomoč za žrtve terorizma 
zajema tudi ukrepe, kot so prva pomoč, 
psihološka podpora, predujmi, ki pomagajo 
pokriti najnujnejše stroške, preverjeno 
otroško varstvo ter podporo na domu, 
programe davčnih olajšav in pomoč pri 
prevozu;

132. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da pomoč za žrtve terorizma 
zajema tudi ukrepe, kot so prva pomoč, 
psihološka podpora, varstvo pred 
sekundarno viktimizacijo, učinkovit 
dostop do pravnega varstva, predujmi, ki 
pomagajo pokriti najnujnejše stroške, 
preverjeno otroško varstvo ter podpora na 
domu, programi davčnih olajšav ali druge 
oblike pravic iz socialnega varstva, in 
pomoč pri prevozu;

Or. en
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Predlog spremembe 1473
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 132

Predlog resolucije Predlog spremembe

132. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da pomoč za žrtve terorizma
zajema tudi ukrepe, kot so prva pomoč, 
psihološka podpora, predujmi, ki pomagajo 
pokriti najnujnejše stroške, preverjeno 
otroško varstvo ter podporo na domu, 
programe davčnih olajšav in pomoč pri 
prevozu;

132. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se žrtvam terorizma nudi 
potrebna pomoč , ki po potrebi zajema tudi 
ukrepe, kot so prva pomoč, psihološka 
podpora, predujmi, ki pomagajo pokriti 
najnujnejše stroške, preverjeno otroško 
varstvo ter podpora na domu, programi
davčnih olajšav in pomoč pri prevozu v 
primeru začasne ali trajne invalidnosti;

Or. en

Predlog spremembe 1474
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 132

Predlog resolucije Predlog spremembe

132. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da pomoč za žrtve terorizma 
zajema tudi ukrepe, kot so prva pomoč, 
psihološka podpora, predujmi, ki pomagajo 
pokriti najnujnejše stroške, preverjeno 
otroško varstvo ter podporo na domu, 
programe davčnih olajšav in pomoč pri 
prevozu;

132. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da pomoč za žrtve terorizma 
zajema tudi ukrepe, kot so pravna pomoč, 
prva pomoč, psihološka podpora, predujmi, 
ki pomagajo pokriti najnujnejše stroške, 
preverjeno otroško varstvo ter podpora na 
domu, programi davčnih olajšav in pomoč 
pri prevozu;

Or. en

Predlog spremembe 1475
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen
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Predlog resolucije
Odstavek 133

Predlog resolucije Predlog spremembe

133. poziva države članice, naj ob 
podpori Komisije zagotovijo, da bodo 
strokovnjaki vseh zadevnih nacionalnih 
služb, zlasti na ravni prvega odziva, 
ustrezno izobraženi o posebnih potrebah 
žrtev terorizma;

133. poziva države članice, naj ob 
podpori Komisije zagotovijo, da bodo 
strokovnjaki vseh zadevnih nacionalnih 
služb, zlasti na ravni prvega odziva, 
ustrezno izobraženi o posebnih potrebah 
žrtev terorizma; ugotavlja, da bo center za 
usklajevanje za žrtve terorizma pomagal 
pri nalogah strokovnega usposabljanja, 
tudi za policiste, odvetnike in drugo 
osebje, ki se ukvarja z žrtvami, in tudi za 
zavarovalnice ali odškodninske organe;

Or. en

Predlog spremembe 1476
Lynn Boylan, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 133 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

133a. poziva zadevne države članice EU, 
naj v celoti preučijo obtožbe glede 
nedovoljenega dogovarjanja med 
državnimi akterji in terorističnimi 
skupinami; priznava vpliv, ki ga ima 
neizvajanje preiskav na žrtve 
nedovoljenega dogovarjanja;

Or. en

Predlog spremembe 1477
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 133 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

133a. zahteva od institucij, da ščitijo 
pred nadaljnjo viktimizacijo, ki izvira iz 
žaljenja in napadov na podobo žrtve iz 
delov družbe, povezanih z napadalcem;

Or. en

Predlog spremembe 1478
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 133 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

133b. poziva države članice, naj 
prepovejo spomin na teroriste s 
pravnomočno sodbo o terorističnih 
dejavnostih;

Or. en

Predlog spremembe 1479
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 133 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

133c. poziva države članice, naj žrtvam 
namenijo posebno pozornost, kadar bi 
lahko bile žrtve nadlegovanja ali bi se 
bale, da jih bo družba, ki obkroža 
napadalca, ponovno napadla;

Or. en

Predlog spremembe 1480
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Odstavek 134

Predlog resolucije Predlog spremembe

134. poziva Komisijo, naj dopolni 
Solidarnostni sklad Evropske unije, da bo 
zajemal tudi odškodnine za žrtve v primeru 
velikih terorističnih napadov za zagotovitev 
podpore državam članicam, ko jo te 
potrebujejo, in v čezmejnih primerih;

134. poziva Komisijo, naj preuči 
možnosti za spremembo Solidarnostnega 
sklada Evropske unije, da bo zajemal tudi 
odškodnine za žrtve v primeru velikih 
terorističnih napadov in tako zagotavljal 
podporo državam članicam, ko jo 
potrebujejo, in v primerih, ko gre za 
državljane različnih držav;

Or. fr

Predlog spremembe 1481
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 134

Predlog resolucije Predlog spremembe

134. poziva Komisijo, naj dopolni 
Solidarnostni sklad Evropske unije, da bo 
zajemal tudi odškodnine za žrtve v primeru 
velikih terorističnih napadov za 
zagotovitev podpore državam članicam, ko 
jo te potrebujejo, in v čezmejnih primerih;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Predlog spremembe 1482
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 134

Predlog resolucije Predlog spremembe

134. poziva Komisijo, naj dopolni 
Solidarnostni sklad Evropske unije, da bo 

134. poziva Komisijo, naj razmisli o 
finančni shemi za odškodnine za žrtve v 
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zajemal tudi odškodnine za žrtve v primeru 
velikih terorističnih napadov za 
zagotovitev podpore državam članicam, ko 
jo te potrebujejo, in v čezmejnih primerih;

primeru velikih terorističnih napadov za 
zagotovitev podpore državam članicam, ko 
jo te potrebujejo, in v čezmejnih primerih;

Or. en

Predlog spremembe 1483
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 134 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

134a. meni, da bi moral obstajati 
poenostavljen postopek na nacionalni 
ravni za dodelitev avtomatske odškodnine 
žrtvam terorizma takoj po napadu, ki bi 
jim omogočil, da se soočijo s prvimi 
izdatki;

Or. en

Predlog spremembe 1484
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Predlog resolucije
Odstavek 135

Predlog resolucije Predlog spremembe

135. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo imele vse žrtve 
terorizma pravico do udeležbe v sodnem 
postopku v zvezi s terorističnim napadom, 
ki jih zadeva, in naj upoštevajo poseben 
položaj žrtev v čezmejnih primerih;

135. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo imele vse žrtve 
terorizma pravico do udeležbe v sodnem 
postopku v zvezi s terorističnim napadom, 
ki jih zadeva, in naj upoštevajo poseben 
položaj žrtev v čezmejnih primerih; poziva 
države članice, naj zagotovijo, da v 
kazenskih postopkih ne bo ponižujočih 
stikov med žrtvijo in napadalcem ali 
njegovim okoljem;

Or. en
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Predlog spremembe 1485
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 135

Predlog resolucije Predlog spremembe

135. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo imele vse žrtve 
terorizma pravico do udeležbe v sodnem 
postopku v zvezi s terorističnim napadom, 
ki jih zadeva, in naj upoštevajo poseben 
položaj žrtev v čezmejnih primerih;

135. poziva države članice, naj dajo 
vsem žrtvam terorizma možnost, da imajo
pravico do sodelovanja v sodnem postopku 
v zvezi s terorističnim napadom, ki jih 
zadeva, in naj upoštevajo poseben položaj 
žrtev v čezmejnih primerih, ne da bi to 
vplivalo na pravice osumljencev in 
obtožencev v kazenskih postopkih;

Or. en

Predlog spremembe 1486
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 135

Predlog resolucije Predlog spremembe

135. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo imele vse žrtve 
terorizma pravico do udeležbe v sodnem
postopku v zvezi s terorističnim napadom, 
ki jih zadeva, in naj upoštevajo poseben 
položaj žrtev v čezmejnih primerih;

135. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo imele vse žrtve 
terorizma pravico do udeležbe v 
kazenskem postopku kot oškodovanec, 
vključno s tujimi žrtvami;

Or. nl

Predlog spremembe 1487
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 135



PE627.767v01-00 32/47 AM\1162748SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

135. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo imele vse žrtve 
terorizma pravico do udeležbe v sodnem 
postopku v zvezi s terorističnim napadom, 
ki jih zadeva, in naj upoštevajo poseben 
položaj žrtev v čezmejnih primerih;

135. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo imele vse žrtve 
terorizma pravico biti udeležene v sodnem 
postopku v zvezi s terorističnim napadom, 
ki jih zadeva, in naj upoštevajo poseben 
položaj žrtev v čezmejnih primerih;

Or. fr

Predlog spremembe 1488
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 135 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

135a. poziva, naj zakonodaja na 
področju terorizma ter nacionalne, 
regionalne in lokalne varnostne strategije 
ter strategije za odpornost in posredovanje 
v primeru napada upoštevajo posebne 
potrebe in okoliščine ranljivih oseb ali 
invalidov; nadalje poziva, naj invalidi in 
njihove predstavniške organizacije 
sodelujejo pri sprejemanju odločitev, ki 
jih zadevajo;

Or. fr

Predlog spremembe 1489
Lynn Boylan, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 135 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

135a. poziva države članice EU, naj 
objavijo državne dokumente o 
nedovoljenem dogovarjanju in zagotovijo, 
da bodo vse države članice izpolnile svoje 
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obveznosti do žrtev nedovoljenega 
dogovarjanja ter priznale odgovornost, 
zagotovile potrebno odškodnino in 
ustrezno financiranje nepristranskih 
preiskav nedovoljenega dogovarjanja;

Or. en

Predlog spremembe 1490
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Predlog resolucije
Podnaslov 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

Temeljne pravice črtano

Or. en

Predlog spremembe 1491
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek -136 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-136. poziva države članice, naj vse 
izjeme v zakonodaji za boj proti terorizmu 
upoštevajo načelo namena, sorazmernost
in nujnost ter naj so ukrepi, sprejeti v tem 
okviru, jasni, časovno omejeni in pod 
rednim demokratičnim nadzorom; 
poudarja, da izjemni ukrepi niso vedno 
najustreznejši in da je dokazano, da imajo 
ustrezen učinek le v primeru uporabe za 
zelo kratek čas; je zaskrbljen zaradi 
prenosa določb o izjemah v običajno 
zakonodajo številnih držav članic in ker 
so se ti izjemni ukrepi izkoristili za druge 
cilje in uporabili za zatiranje socialnih 
gibanj ter ogrožanje svobode gibanja in 
izražanja1a;
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__________________

1a Poročilo Amnesty international, 
„nevarno in nesorazmerno“, 2017

Or. fr

Predlog spremembe 1492
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek -136 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-136a. poziva Komisijo in Agencijo za 
temeljne pravice, naj preučita težave, ki 
obstajajo na tem področju, ter poiščeta 
primere dobre prakse v državah članicah, 
ki upoštevajo posebne okoliščine ranljivih 
oseb in invalidov; poziva Komisijo, naj 
spodbuja izmenjavo dobre prakse in 
oblikuje smernice;

Or. fr

Predlog spremembe 1493
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 136

Predlog resolucije Predlog spremembe

136. poziva države članice in institucije 
EU, naj pri sprejemanju in uporabi 
ukrepov boja proti terorizmu poiščejo 
pravo ravnovesje med različnimi s tem 
povezanimi temeljnimi pravicami; s tem z 
zvezi meni, da bi moralo imeti prednost 
varovanje temeljnih pravic ljudi do 
življenja in varnosti, čeprav je zasebnost 
temeljna pravica;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 1494
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Predlog resolucije
Odstavek 136

Predlog resolucije Predlog spremembe

136. poziva države članice in institucije 
EU, naj pri sprejemanju in uporabi 
ukrepov boja proti terorizmu poiščejo 
pravo ravnovesje med različnimi s tem 
povezanimi temeljnimi pravicami; s tem z 
zvezi meni, da bi moralo imeti prednost 
varovanje temeljnih pravic ljudi do 
življenja in varnosti, čeprav je zasebnost 
temeljna pravica;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1495
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 136

Predlog resolucije Predlog spremembe

136. poziva države članice in institucije 
EU, naj pri sprejemanju in uporabi ukrepov 
boja proti terorizmu poiščejo pravo 
ravnovesje med različnimi s tem 
povezanimi temeljnimi pravicami; s tem z 
zvezi meni, da bi moralo imeti prednost 
varovanje temeljnih pravic ljudi do 
življenja in varnosti, čeprav je zasebnost 
temeljna pravica;

136. meni, glede na to, da je temeljni 
cilj EU spodbujati svobodo posameznika, 
da je treba varnostne ukrepe, vključno s 
protiterorističnimi, izvajati v okviru načel 
pravne države in da morajo za te ukrepe 
veljati obveznosti, ki izhajajo iz temeljnih 
pravic, vključno s tistimi v zvezi z 
zasebnostjo in varstvom podatkov; poziva
države članice in institucije EU, naj pri 
sprejemanju in uporabi ukrepov za boj
proti terorizmu upoštevajo, da je treba pri 
preizkusu potrebnosti in sorazmernosti 
vsakega ukrepa, ki omejuje temeljne 
pravice in svoboščine, upoštevati celoten 
sklop obstoječih varnostnih ukrepov za 
boj proti terorizmu in hudim kaznivim 
dejanjem; meni, da upravičevanje vseh 
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varnostnih ukrepov s splošnim 
sklicevanjem na boj proti terorizmu ali 
hudim kaznivim dejanjem ne zadostuje;

Or. en

Predlog spremembe 1496
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 136

Predlog resolucije Predlog spremembe

136. poziva države članice in institucije 
EU, naj pri sprejemanju in uporabi ukrepov 
boja proti terorizmu poiščejo pravo 
ravnovesje med različnimi s tem 
povezanimi temeljnimi pravicami; s tem z 
zvezi meni, da bi moralo imeti prednost 
varovanje temeljnih pravic ljudi do 
življenja in varnosti, čeprav je zasebnost 
temeljna pravica;

136. poziva države članice in institucije 
EU, naj pri sprejemanju in uporabi ukrepov 
za boj proti terorizmu spoštujejo standarde 
zasebnosti EU in temeljne pravice, ki so 
zapisane v Listini EU; znova poudarja, da 
je varnost v službi svobode; meni, da je 
treba v resnično demokratični družbi 
varnost razumeti kot varnost svobode in
pravic; meni, da je omejevanje svobode 
izražanja, mnenja ali prepričanja nevarno 
za mir v družbi; opozarja, da ukrepi za boj 
proti terorizmu ne smejo povzročiti 
samovoljnih odločitev ali 
diskriminatornih politik in praks na 
podlagi domnevnega državljanstva, 
religije, etničnega ali rasnega porekla niti 
kakršne koli neposredne ali posredne 
diskriminacije; 

Or. en

Predlog spremembe 1497
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Odstavek 136

Predlog resolucije Predlog spremembe

136. poziva države članice in institucije 136. poziva države članice in institucije 
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EU, naj pri sprejemanju in uporabi ukrepov 
boja proti terorizmu poiščejo pravo 
ravnovesje med različnimi s tem 
povezanimi temeljnimi pravicami; s tem z 
zvezi meni, da bi moralo imeti prednost 
varovanje temeljnih pravic ljudi do 
življenja in varnosti, čeprav je zasebnost 
temeljna pravica;

EU, naj pri sprejemanju in uporabi ukrepov 
za boj proti terorizmu poiščejo pravo 
ravnovesje med različnimi s tem 
povezanimi temeljnimi pravicami; s tem z 
zvezi meni, da bi moralo imeti prednost 
varovanje temeljnih pravic ljudi do 
življenja in varnosti, čeprav je zasebnost 
temeljna pravica, zaradi česar so za vse 
javne organe, vključene v boj proti 
terorizmu, potrebna jasna pooblastila ter 
široka družbena podpora;

Or. en

Predlog spremembe 1498
Kristina Winberg

Predlog resolucije
Odstavek 136

Predlog resolucije Predlog spremembe

136. poziva države članice in institucije 
EU, naj pri sprejemanju in uporabi ukrepov 
boja proti terorizmu poiščejo pravo 
ravnovesje med različnimi s tem 
povezanimi temeljnimi pravicami; s tem z
zvezi meni, da bi moralo imeti prednost 
varovanje temeljnih pravic ljudi do 
življenja in varnosti, čeprav je zasebnost 
temeljna pravica;

136. poziva države članice in institucije 
EU, naj pri sprejemanju in uporabi ukrepov 
za boj proti terorizmu poiščejo pravo 
ravnovesje med različnimi s tem 
povezanimi temeljnimi pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 1499
Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 136

Predlog resolucije Predlog spremembe

136. poziva države članice in institucije 
EU, naj pri sprejemanju in uporabi ukrepov 
boja proti terorizmu poiščejo pravo 

136. poziva države članice in institucije 
EU, naj pri sprejemanju in uporabi ukrepov 
za boj proti terorizmu poiščejo pravo 
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ravnovesje med različnimi s tem 
povezanimi temeljnimi pravicami; s tem z 
zvezi meni, da bi moralo imeti prednost 
varovanje temeljnih pravic ljudi do 
življenja in varnosti, čeprav je zasebnost 
temeljna pravica;

ravnovesje med različnimi s tem 
povezanimi temeljnimi pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 1500
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 136

Predlog resolucije Predlog spremembe

136. poziva države članice in institucije 
EU, naj pri sprejemanju in uporabi 
ukrepov boja proti terorizmu poiščejo 
pravo ravnovesje med različnimi s tem 
povezanimi temeljnimi pravicami; s tem z 
zvezi meni, da bi moralo imeti prednost 
varovanje temeljnih pravic ljudi do 
življenja in varnosti, čeprav je zasebnost 
temeljna pravica;

136. poudarja, da je treba ukrepe za boj 
proti terorizmu sprejeti ob spoštovanju 
temeljnih pravic in v jasnem pravnem 
okviru; poziva države članice in institucije 
EU, naj poiščejo pravo ravnovesje med 
različnimi s tem povezanimi temeljnimi 
pravicami; s tem z zvezi meni, da bi 
moralo imeti prednost varovanje temeljnih 
pravic ljudi do življenja in varnosti, čeprav 
je zasebnost temeljna pravica;

Or. en

Predlog spremembe 1501
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Caterina 
Chinnici, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 136 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

136a. ponovno poudarja, da je treba pri 
sprejemanju ali uporabi ukrepov za boj 
proti terorizmu v celoti zagotoviti vse 
temeljne pravice in načela, vključno s 
tistimi v zvezi z varstvom zasebnosti in 
podatkov, svobodo misli in izražanja ter s 
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postopkovnimi zaščitnimi ukrepi, kot so 
domneva nedolžnosti in pravica do 
obveščenosti; opozarja, da mora biti za 
zagotovitev spoštovanja teh pravic in 
načel vsak ukrep za boj proti terorizmu 
vedno pod nadzorom sodnega organa, da 
bi imeli posamezniki na voljo učinkovita 
pravna sredstva za izpodbijanje kršitev 
njihovih temeljnih pravic, vključno z 
možnostjo sodnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 1502
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 136 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

136a. meni, da varnosti in svobode ni 
mogoče „uravnotežiti“ tako kot v enačbi, 
saj bi to pomenilo, da vsako povečanje 
varnosti samodejno povzroči zmanjšanje 
pravic in obratno; poudarja, da je varnost 
v službi svobode in da so tudi človekove 
pravice in svoboščine temeljne vrednote, 
tako kot varnost;

Or. en

Predlog spremembe 1503
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 136 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

136a. meni, da morajo biti državljani, ki 
imajo pravico do varnosti, zaščiteni tudi 
pred kakršnim koli samovoljnim ukrepom, 
ki ga boj proti terorizmu upravičuje le v 
izjemnih okoliščinah, ko je ogrožena 
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pravica do življenja;

Or. fr

Predlog spremembe 1504
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica

Predlog resolucije
Odstavek 136 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

136a. poziva države članice, naj javnim 
organom, ki sodelujejo v protiterorističnih 
operacijah, zagotovijo vsa tehnična, 
finančna, izobraževalna in pravna 
sredstva, ki jih potrebujejo za zaščito pred 
nasilnimi ekstremisti pri opravljanju 
svojih nalog;

Or. en

Predlog spremembe 1505
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 136 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

136a. poziva države članice, naj 
zagotovijo strog demokratični nadzor nad 
protiteroristično politiko in okrepijo 
parlamentarni nadzor z zadostnimi 
sredstvi in širokimi pooblastili za izvajanje 
preiskav in sprejemanje zavezujočih 
odločitev;

Or. en

Predlog spremembe 1506
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Odstavek 136 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

136b. poziva države članice in institucije 
Evropske unije, naj pri sprejemanju in 
izvajanju ukrepov za boj proti terorizmu 
spoštujejo temeljne pravice, ki niso ovira, 
ampak nasprotno, pogoj za učinkovit boj 
proti terorizmu in izogibanje ideološkemu 
okrevanju samih teroristov, zato naj se 
borijo proti kakršni koli samovolji; zlasti 
meni, da ima vsakdo pravico do poštenega 
sojenja;

Or. fr

Predlog spremembe 1507
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 136 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

136b. obžaluje, da je vse več primerov, v 
katerih se ukrepi za boj proti terorizmu 
uporabljajo proti posameznikom, ki imajo 
malo povezav s terorizmom ali jih sploh 
nimajo, kot v primeru Ahmeda H. na 
Madžarskem, ki je bil obsojen na 10 let 
zapora zaradi terorizma, ker je metal 
kamne na mejne policiste; poziva države 
članice, naj se vzdržijo uporabe 
protiteroristične politike v druge namene;

Or. en

Predlog spremembe 1508
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Predlog resolucije
Odstavek 137
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Predlog resolucije Predlog spremembe

137. poziva, naj zakonodaja na 
področju terorizma ter nacionalne, 
regionalne in lokalne strategije odzivanja 
za varnost, odpornost in odzivanje v 
primeru napada upoštevajo posebne
potrebe in okoliščine ranljivih 
ljudi/invalidov; nadalje poziva k 
sodelovanju invalidov in njihovih 
predstavniških organizacij pri 
sprejemanju odločitev, ki na njih vplivajo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1509
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 137

Predlog resolucije Predlog spremembe

137. poziva, naj zakonodaja na področju 
terorizma ter nacionalne, regionalne in 
lokalne strategije odzivanja za varnost, 
odpornost in odzivanje v primeru napada 
upoštevajo posebne potrebe in okoliščine 
ranljivih ljudi/invalidov; nadalje poziva k 
sodelovanju invalidov in njihovih 
predstavniških organizacij pri sprejemanju
odločitev, ki na njih vplivajo;

137. poziva, naj zakonodaja na področju 
terorizma ter nacionalne, regionalne in 
lokalne strategije odzivanja za varnost, 
odpornost in odzivanje v primeru napada 
upoštevajo posebne potrebe in okoliščine 
vseh ranljivih ljudi, vključno z invalidi, 
migranti, prosilci za azil in begunci ter 
otroki; nadalje poziva k sodelovanju 
invalidov in njihovih predstavniških 
organizacij pri sprejemanju odločitev, ki 
vplivajo nanje;

Or. en

Predlog spremembe 1510
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 137
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Predlog resolucije Predlog spremembe

137. poziva, naj zakonodaja na področju 
terorizma ter nacionalne, regionalne in 
lokalne strategije odzivanja za varnost, 
odpornost in odzivanje v primeru napada 
upoštevajo posebne potrebe in okoliščine 
ranljivih ljudi/invalidov; nadalje poziva k 
sodelovanju invalidov in njihovih 
predstavniških organizacij pri sprejemanju 
odločitev, ki na njih vplivajo;

137. poziva, naj zakonodaja na področju 
terorizma ter nacionalne, regionalne in 
lokalne strategije odzivanja za varnost, 
odpornost in odzivanje v primeru napada 
upoštevajo posebne potrebe in okoliščine 
ranljivih ljudi ali invalidov; nadalje poziva 
k sodelovanju invalidov in njihovih 
predstavniških organizacij pri sprejemanju 
odločitev, ki na njih vplivajo;

Or. fr

Predlog spremembe 1511
Monika Hohlmeier, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elisabetta Gardini, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Odstavek 137 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

137a. poziva države članice, naj z vsemi 
razpoložljivimi pravnimi sredstvi dosledno 
preprečijo vse verske ali politične prakse, 
ki omejujejo temeljne pravice, vodijo v 
zatiranje, ščuvajo k spolnemu nasilju in 
drugim hudim nasilnim kaznivim 
dejanjem ali spodbujajo ekstremizem, saj 
te prakse niso del verske svobode ali 
svobode mnenja; pričakuje, da bodo 
države članice sprejele nedvoumne pravne 
okvire, ki bodo sodnikom onemogočili, da 
bi pri obravnavi hudih nasilnih dejanj ali 
celo mučenja in umorov dajali „kulturne 
rabate“;

Or. en

Predlog spremembe 1512
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Predlog resolucije
Odstavek 138
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Predlog resolucije Predlog spremembe

138. poziva Komisijo in Agencijo za 
temeljne pravice, naj preučita izzive, ki 
obstajajo na tem področju, ter poiščeta 
primere dobre prakse znotraj držav članic, 
ki upoštevajo posebne okoliščine 
invalidov; poziva Komisijo, naj spodbuja 
izmenjavo dobre prakse in s tem v zvezi 
oblikuje smernice;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1513
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 138

Predlog resolucije Predlog spremembe

138. poziva Komisijo in Agencijo za 
temeljne pravice, naj preučita izzive, ki 
obstajajo na tem področju, ter poiščeta
primere dobre prakse znotraj držav članic, 
ki upoštevajo posebne okoliščine 
invalidov; poziva Komisijo, naj spodbuja 
izmenjavo dobre prakse in s tem v zvezi 
oblikuje smernice;

138. poziva Komisijo in Agencijo za 
temeljne pravice, naj preučita izzive na 
področju protiterorističnih politik in
primere dobre prakse znotraj držav članic; 
poziva Komisijo, naj spodbuja izmenjavo 
dobre prakse in s tem v zvezi oblikuje 
smernice;

Or. en

Predlog spremembe 1514
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 138 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

138a. obžaluje, da mandat Agencije za 
temeljne pravice še vedno omejuje njeno 
vlogo pri podpiranju temeljnih pravic; 
poudarja, da bi morala imeti agencija 
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možnost na lastno pobudo pripravljati 
mnenja o zakonodajnih predlogih, njeno 
področje delovanja pa bi se moralo 
razširiti na vsa področja pravic, zaščitenih 
z Listino, na primer tudi na vprašanja 
policijskega in pravosodnega sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 1515
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Predlog resolucije
Odstavek 139

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1516
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Christian Ehler, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Odstavek 139

Predlog resolucije Predlog spremembe

139. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vzpostavljeni potrebni 
zaščitni ukrepi za varovanje podatkov, 

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

vključno s primernimi tehničnimi in 
organizacijskimi ukrepi za zaščito varnosti 
in zaupnosti osebnih podatkov; poziva 
države članice, naj poskrbijo za jasna 
pravila o tem, kdo lahko dostopa do katerih 
podatkov v sistemih, naj vodijo evidenco 
vpogledov in razkritij ter uredijo pravice 
do dostopanja, popravljanja, brisanja in 
omejevanja ter pravice do odškodnine in 
pravnih sredstev; poziva Komisijo in 
Evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov, naj še naprej razvijata 
inovativne rešitve za vgrajeno zasebnost;

Or. en

Predlog spremembe 1517
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Odstavek 139

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1518
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis
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Predlog resolucije
Podnaslov 46 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Poročanje

Or. en

Predlog spremembe 1519
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Predlog resolucije
Odstavek 139 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

139a. spodbuja Komisijo, naj 
Evropskemu parlamentu in Svetu redno 
predloži poročila, v katerih bo ocenila 
dodano vrednost protiteroristične 
zakonodaje; poziva, naj se ta poročila 
osredotočijo tudi na temeljne pravice in 
svoboščine, vključno na nediskriminacijo, 
pravno državo ter raven zaščite in pomoči 
za žrtve terorizma;

Or. en
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