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Amendement 1
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Visum -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien verslag nr. A/71/384 16-
15794 2/25 van de speciale rapporteur van 
de Mensenrechtenraad van de Verenigde 
Naties over het bevorderen en beschermen 
van mensenrechten en fundamentele 
vrijheden bij terrorismebestrijding,

Or. fr

Amendement 2
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Visum -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het themadocument van de 
commissaris voor de mensenrechten van 
de Raad van Europa over de effectieve 
democratische controle op de nationale 
veiligheidsdiensten van 5 juni 2015,

Or. fr

Amendement 3
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn (EU) 2017/541 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 15 maart 2017 inzake 
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terrorismebestrijding en ter vervanging 
van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de 
Raad en tot wijziging van Besluit 
2005/671/JBZ van de Raad,

Or. en

Amendement 4
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
met name de artikelen 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
21, 48, 49, 50 en 52,

Or. fr

Amendement 5
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Visum 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 5 oktober 
2017 over penitentiaire systemen en de 
omstandigheden in de gevangenis 
(2015/2062(INI)),

Or. en

Amendement 6
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis
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Ontwerpresolutie
Visum 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 3 mei 
2018 over pluralisme van de media en 
mediavrijheid in de Europese Unie 
(2017/2209(INI)),

Or. en

Amendement 7
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Visum 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 1 maart 
2018 over het jaarverslag over de situatie 
van de grondrechten in de EU in 2016 
(2017/2125(INI)),

Or. en

Amendement 8
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Visum 3 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 30 mei 
2018 over de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van 
minimumnormen voor de rechten, de 
ondersteuning en de bescherming van 
slachtoffers van strafbare feiten 
(2016/2328(INI)),
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Or. en

Amendement 9
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Visum 3 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
25 november 2015 over het voorkomen 
van de radicalisering en werving van 
Europese burgers door terroristische 
organisaties (2015/2063(INI)),

Or. en

Amendement 10
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Visum 3 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van het Europees 
Comité van de Regio's – De strijd tegen 
radicalisering en gewelddadig 
extremisme: mechanismen voor preventie 
op lokaal en regionaal niveau,

Or. en

Amendement 11
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Visum 3 nonies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de Raad 
van Europa ter voorkoming van 
terrorisme,

Or. en

Amendement 12
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Visum 3 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het handboek van de Raad 
van Europa betreffende gevangenis- en 
reclasseringsdiensten met betrekking tot 
radicalisering en gewelddadig 
extremisme,

Or. en

Amendement 13
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Visum 3 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het speciaal verslag van de 
Europese Rekenkamer "Aanpak van 
radicalisering die tot terrorisme leidt: de 
Commissie kwam tegemoet aan de 
behoeften van de lidstaten, maar de 
coördinatie en evaluatie vertoonden 
enkele tekortkomingen",

Or. en
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Amendement 14
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Birgit Sippel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Demetris 
Papadakis

Ontwerpresolutie
Kopje -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Grondrechten

Or. en

Amendement 15
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Birgit Sippel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Demetris 
Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat maatregelen 
inzake terrorismebestrijding en 
bescherming van de vrijheden geen 
tegenstrijdige doelstellingen vormen, 
maar elkaar aanvullen en wederzijds 
versterken;

Or. en

Amendement 16
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elena Valenciano, Doru-Claudian 
Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging -A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A bis. overwegende dat de Unie stoelt op 
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de waarden van menselijke waardigheid, 
vrijheid, gelijkheid en solidariteit, 
inachtneming van de mensenrechten en
fundamentele vrijheden, en op de 
beginselen van democratie en de 
rechtsstaat; overwegende dat 
terroristische misdrijven tot de ernstigste 
schendingen van deze universele waarden 
en beginselen behoren;

Or. en

Amendement 17
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging -A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A ter. overwegende dat de EU al het 
mogelijke moet doen om het welzijn van 
haar door terroristen bedreigde burgers te 
waarborgen; overwegende dat in artikel 6 
van het Handvest van de grondrechten 
zowel het recht op vrijheid als het recht op 
veiligheid is opgenomen en dat deze 
rechten elkaar aanvullen, zodat wanneer 
maatregelen ter bestrijding van terrorisme 
worden genomen, het recht op vrijheid in 
alle gevallen moet worden gewaarborgd; 
overwegende dat in artikel 10 van het 
Handvest van de grondrechten het recht 
op vrijheid van gedachten, geweten en 
godsdienst is verankerd;

Or. en

Amendement 18
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging -A quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

-A quater. overwegende dat het 
Handvest van de grondrechten alle 
vormen van discriminatie verbiedt op 
grond van o.a. geslacht, ras, huidskleur, 
etnische of sociale afkomst, genetische 
kenmerken, taal, godsdienst of
overtuiging, politieke of andere 
denkbeelden, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, 
geboorte, een handicap, leeftijd of 
seksuele gerichtheid; overwegende dat 
personen met een handicap recht hebben 
op maatregelen die beogen hun 
zelfstandigheid, hun maatschappelijke en 
beroepsintegratie en hun deelname aan 
het gemeenschapsleven te 
bewerkstelligen; overwegende dat de 
rechten van personen met een handicap 
in de EU ook worden beschermd door het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap;

Or. en

Amendement 19
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de veiligheid van 
één lidstaat gelijkstaat aan de veiligheid 
van alle EU-lidstaten; overwegende dat de 
EU en de lidstaten in de afgelopen twee 
jaar vooruitgang hebben geboekt in de 
bestrijding van de dreiging die uitgaat van 
terrorisme;

A. overwegende dat de burgers recht 
hebben op veiligheid, wat betekent dat de 
lidstaten een beleid moeten voeren met 
duidelijk omschreven doelstellingen die in 
overeenstemming zijn met de beginselen 
van evenredigheid en noodzakelijkheid 
zoals met name gedefinieerd in het 
internationaal recht en in de rechtspraak 
van het EHRM en het HvJ-EU; 
overwegende dat de EU en de lidstaten in 
de afgelopen twee jaar vooruitgang hebben 
geboekt in de bestrijding van terrorisme, 
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maar dat dit nooit ten koste mag gaan van 
de rechten van de burgers;

Or. fr

Amendement 20
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de veiligheid van 
één lidstaat gelijkstaat aan de veiligheid 
van alle EU-lidstaten; overwegende dat de 
EU en de lidstaten in de afgelopen twee 
jaar vooruitgang hebben geboekt in de 
bestrijding van de dreiging die uitgaat van 
terrorisme;

A. overwegende dat de veiligheid van 
één lidstaat gelijkstaat aan de veiligheid 
van alle EU-lidstaten; overwegende dat de 
EU en de lidstaten in de afgelopen twee 
jaar vooruitgang hebben geboekt in de 
bestrijding van de dreiging die uitgaat van 
terrorisme, maar dat deze vooruitgang 
helaas meer onder druk van de 
gebeurtenissen dan proactief is 
verwezenlijkt; overwegende dat op dit 
gebied voorrang moet worden gegeven 
aan een gezamenlijke benadering door de 
lidstaten en de Europese instellingen om 
de tekortkomingen aan te pakken, gezien 
de ongeziene omvang en blijvende 
aanwezigheid van de dreiging;

Or. fr

Amendement 21
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de veiligheid van 
één lidstaat gelijkstaat aan de veiligheid 
van alle EU-lidstaten; overwegende dat de 
EU en de lidstaten in de afgelopen twee 
jaar vooruitgang hebben geboekt in de 

A. overwegende dat de veiligheid van 
één lidstaat gelijkstaat aan de veiligheid 
van alle EU-lidstaten; overwegende dat de 
EU en de lidstaten in de afgelopen twee 
jaar vooruitgang hebben geboekt in de 
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bestrijding van de dreiging die uitgaat van 
terrorisme;

bestrijding van de dreiging die uitgaat van 
terrorisme; overwegende dat niet in alle 
lidstaten evenveel vooruitgang is geboekt 
en dat nog aanhoudende en voortdurende 
inspanningen worden verwacht;

Or. fr

Amendement 22
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de veiligheid van 
één lidstaat gelijkstaat aan de veiligheid 
van alle EU-lidstaten; overwegende dat de 
EU en de lidstaten in de afgelopen twee 
jaar vooruitgang hebben geboekt in de 
bestrijding van de dreiging die uitgaat van 
terrorisme;

A. overwegende dat de veiligheid van 
één lidstaat gelijkstaat aan de veiligheid 
van alle EU-lidstaten; overwegende dat de 
EU en de lidstaten vooruitgang hebben 
geboekt in de bestrijding van de dreiging 
die uitgaat van terrorisme, waarvoor een 
holistische benadering vereist is die 
bestaat uit interne en externe veiligheid 
en nationale en Europese coördinatie;

Or. en

Amendement 23
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de veiligheid van 
één lidstaat gelijkstaat aan de veiligheid 
van alle EU-lidstaten; overwegende dat de 
EU en de lidstaten in de afgelopen twee 
jaar vooruitgang hebben geboekt in de 
bestrijding van de dreiging die uitgaat van 
terrorisme;

A. overwegende dat de veiligheid van 
één lidstaat gelijkstaat aan de veiligheid 
van alle EU-lidstaten; overwegende dat de 
lidstaten in de afgelopen twee jaar 
vooruitgang hebben geboekt in de 
bestrijding van de dreiging die uitgaat van 
terrorisme;
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Or. fr

Amendement 24
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat in resolutie 
2178(2014) van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties terecht wordt gewezen 
op het belang van de voorrang van het 
recht en de eerbiediging van de 
mensenrechten bij terrorismebestrijding, 
en dat de lidstaten, als zij deze aspecten 
niet eerbiedigen, dreigen bij te dragen tot 
radicalisering en straffeloosheid;

Or. fr

Amendement 25
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de nationale 
veiligheid de exclusieve bevoegdheid van 
de lidstaten is, zoals neergelegd in 
artikel 4, lid 2, VEU en artikel 73 VWEU;

B. overwegende dat de nationale 
veiligheid de exclusieve bevoegdheid van 
de lidstaten is, zoals neergelegd in 
artikel 4, lid 2, VEU en artikel 73 VWEU; 
overwegende dat de Unie en de lidstaten 
elkaar overeenkomstig artikel 4, 
lid 3 VWEU moeten steunen bij de 
vervulling van de taken die uit de 
Verdragen voortvloeien en dat 
overeenkomstig artikel 42 VWEU het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid een integrerend deel van 
het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid is;
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Or. en

Amendement 26
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de nationale 
veiligheid de exclusieve bevoegdheid van 
de lidstaten is, zoals neergelegd in 
artikel 4, lid 2, VEU en artikel 73 VWEU;

B. overwegende dat de nationale 
veiligheid de exclusieve bevoegdheid van 
de lidstaten is, zoals neergelegd in 
artikel 4, lid 2, VEU en artikel 73 VWEU; 
overwegende dat nationale veiligheid in 
steeds sterkere mate afhankelijk is van de 
bredere Europese veiligheidssituatie; 
overwegende dat nationale veiligheid in 
geen enkele rechtshandeling van de Unie 
is omschreven en de lidstaten een te grote 
mate van zelfbeschikking hebben;

Or. en

Amendement 27
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de nationale 
veiligheid de exclusieve bevoegdheid van 
de lidstaten is, zoals neergelegd in 
artikel 4, lid 2, VEU en artikel 73 VWEU;

B. overwegende dat de nationale 
veiligheid de exclusieve bevoegdheid van 
de lidstaten is, zoals neergelegd in 
artikel 4, lid 2, VEU en artikel 73 VWEU 
maar dat de Europese Unie ook een 
noodzakelijke rol vervult door de 
eerbiediging van democratische waarden, 
waaronder de rechtsstaat en de 
grondrechten, te bevorderen;

Or. en
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Amendement 28
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat tegelijkertijd bij 
artikel 4, lid 2, VEU de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht wordt 
aangeduid als een gebied waarop de Unie 
en de lidstaten gedeelde bevoegdheden 
hebben; overwegende dat de EU specifieke 
bevoegdheden heeft aangaande het 
vereenvoudigen en stimuleren van 
coördinatie en samenwerking tussen de 
lidstaten;

C. overwegende dat tegelijkertijd bij 
artikel 4, lid 2, VEU de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht wordt 
aangeduid als een gebied waarop de Unie 
en de lidstaten gedeelde bevoegdheden
hebben; overwegende dat de EU specifieke 
bevoegdheden heeft aangaande het 
vereenvoudigen en stimuleren van 
coördinatie en samenwerking tussen de 
lidstaten; overwegende dat door 
artikel 67 VWEU een mandaat wordt 
geboden voor actie door de EU om "een 
hoog niveau van veiligheid te 
waarborgen, door middel van maatregelen 
ter voorkoming en bestrijding van 
criminaliteit"; overwegende dat deze 
maatregelen en acties moeten worden 
uitgevoerd in overeenstemming met het 
kader van grondrechten van de Unie, met 
inbegrip van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie;

Or. en

Amendement 29
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat tegelijkertijd bij 
artikel 4, lid 2, VEU de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht wordt 
aangeduid als een gebied waarop de Unie 
en de lidstaten gedeelde bevoegdheden 

C. overwegende dat tegelijkertijd bij 
artikel 4, lid 2, VEU de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht wordt 
aangeduid als een gebied waarop de Unie 
en de lidstaten gedeelde bevoegdheden 
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hebben; overwegende dat de EU specifieke 
bevoegdheden heeft aangaande het 
vereenvoudigen en stimuleren van 
coördinatie en samenwerking tussen de 
lidstaten;

hebben; overwegende dat de EU specifieke 
bevoegdheden heeft aangaande het 
vereenvoudigen en stimuleren van 
coördinatie en samenwerking tussen de 
lidstaten, alsook aangaande het 
harmoniseren van de wetgeving en 
praktijken van de lidstaten;

Or. fr

Amendement 30
Doru-Claudian Frunzulică, Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de nationale 
veiligheids- en inlichtingendiensten van de 
EU-lidstaten en van een aantal derde 
landen zeer doeltreffend samenwerken in 
het kader van de Groep voor 
terrorismebestrijding (CTG) en op 
bilateraal en multilateraal niveau; 
overwegende dat de EU een geheel aan 
structuren heeft opgebouwd die geheel of 
voor een deel betrekking hebben op 
terrorismebestrijding, met name aan de 
hand van het Europees Centrum voor 
terrorismebestrijding (ECTC) van Europol;

D. overwegende dat de nationale 
veiligheids- en inlichtingendiensten van de 
EU-lidstaten en van een aantal derde 
landen zeer doeltreffend samenwerken in 
het kader van de Groep voor 
terrorismebestrijding (CTG), een 
informeel orgaan buiten de EU, en op 
bilateraal en multilateraal niveau; 
overwegende dat de EU een geheel aan 
structuren heeft opgebouwd die geheel of 
voor een deel betrekking hebben op 
terrorismebestrijding, met name aan de 
hand van het Inlichtingen- en 
situatiecentrum van de EU (EU-Intcen) 
als de toegangspoort voor strategische 
inlichtingen van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten naar de EU, en het 
Europees Centrum voor 
terrorismebestrijding (ECTC) van Europol 
als het centrale knooppunt voor 
informatie-uitwisseling over 
rechtshandhaving en samenwerking op 
het gebied van terrorismebestrijding op 
EU-niveau;

Or. en
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Amendement 31
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de nationale 
veiligheids- en inlichtingendiensten van de 
EU-lidstaten en van een aantal derde 
landen zeer doeltreffend samenwerken in 
het kader van de Groep voor 
terrorismebestrijding (CTG) en op 
bilateraal en multilateraal niveau; 
overwegende dat de EU een geheel aan 
structuren heeft opgebouwd die geheel of 
voor een deel betrekking hebben op 
terrorismebestrijding, met name aan de 
hand van het Europees Centrum voor 
terrorismebestrijding (ECTC) van Europol;

D. overwegende dat de nationale 
veiligheids- en inlichtingendiensten van de 
EU-lidstaten en van een aantal derde 
landen samenwerken in het kader van de 
Groep voor terrorismebestrijding (CTG) en 
op bilateraal en multilateraal niveau;
overwegende dat de CTG een platform 
voor de uitwisseling van operationele 
inlichtingen heeft dat de snelheid en 
kwaliteit van de uitwisseling van 
inlichtingen heeft verbeterd; overwegende 
dat de EU een geheel aan structuren heeft 
opgebouwd die geheel of voor een deel 
betrekking hebben op 
terrorismebestrijding, met name aan de 
hand van het Europees Centrum voor 
terrorismebestrijding (ECTC) van Europol 
en het Inlichtingen- en situatiecentrum 
van de EU (EU-Intcen);

Or. en

Amendement 32
Helga Stevens

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de nationale 
veiligheids- en inlichtingendiensten van de 
EU-lidstaten en van een aantal derde 
landen zeer doeltreffend samenwerken in 
het kader van de Groep voor 
terrorismebestrijding (CTG) en op 
bilateraal en multilateraal niveau; 
overwegende dat de EU een geheel aan 

D. overwegende dat de nationale 
veiligheids- en inlichtingendiensten van de 
EU-lidstaten en van een aantal derde 
landen zeer doeltreffend samenwerken in 
het kader van de Groep voor 
terrorismebestrijding (CTG) en op 
bilateraal en multilateraal niveau; 
overwegende dat de EU een geheel aan 
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structuren heeft opgebouwd die geheel of 
voor een deel betrekking hebben op 
terrorismebestrijding, met name aan de 
hand van het Europees Centrum voor 
terrorismebestrijding (ECTC) van Europol;

structuren heeft opgebouwd die geheel of 
voor een deel betrekking hebben op 
terrorismebestrijding, in het bijzonder het 
Europees Centrum voor 
terrorismebestrijding (ECTC) van Europol, 
en het EU Intelligence and Situation 
Centre (Intcen) via wie CTG-informatie
Europese beleidsmakers bereikt;

Or. nl

Amendement 33
Monika Hohlmeier, Milan Zver, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivo 
Belet, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de nationale 
veiligheids- en inlichtingendiensten van de 
EU-lidstaten en van een aantal derde 
landen zeer doeltreffend samenwerken in 
het kader van de Groep voor 
terrorismebestrijding (CTG) en op 
bilateraal en multilateraal niveau; 
overwegende dat de EU een geheel aan 
structuren heeft opgebouwd die geheel of 
voor een deel betrekking hebben op 
terrorismebestrijding, met name aan de 
hand van het Europees Centrum voor 
terrorismebestrijding (ECTC) van Europol;

D. overwegende dat de nationale 
veiligheids- en inlichtingendiensten van de 
EU-lidstaten en van een aantal derde 
landen zeer doeltreffend samenwerken in 
het kader van de Groep voor 
terrorismebestrijding (CTG) en op 
bilateraal en multilateraal niveau; 
overwegende dat de EU een geheel aan 
structuren heeft opgebouwd die geheel of 
voor een deel betrekking hebben op 
terrorismebestrijding, met name aan de 
hand van het Europees Centrum voor 
terrorismebestrijding (ECTC) van Europol 
en het Inlichtingen- en situatiecentrum 
van de EU (EU-Intcen), en die worden 
ondersteund door de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding;

Or. en

Amendement 34
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de nationale 
veiligheids- en inlichtingendiensten van de 
EU-lidstaten en van een aantal derde 
landen zeer doeltreffend samenwerken in 
het kader van de Groep voor 
terrorismebestrijding (CTG) en op 
bilateraal en multilateraal niveau; 
overwegende dat de EU een geheel aan 
structuren heeft opgebouwd die geheel of 
voor een deel betrekking hebben op 
terrorismebestrijding, met name aan de 
hand van het Europees Centrum voor 
terrorismebestrijding (ECTC) van Europol;

D. overwegende dat de nationale 
veiligheids- en inlichtingendiensten van de 
EU-lidstaten en van een aantal derde 
landen samenwerken in het kader van de 
Groep voor terrorismebestrijding (CTG) en 
op bilateraal en multilateraal niveau; 
overwegende dat de EU een geheel aan 
structuren heeft opgebouwd die geheel of 
voor een deel betrekking hebben op 
terrorismebestrijding, met name aan de 
hand van het Europees Centrum voor 
terrorismebestrijding (ECTC) van Europol;

Or. fr

Amendement 35
Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de bestaande 
agentschappen, infrastructuren en 
capaciteiten die in het leven zijn geroepen 
om de dreiging van terrorisme in de EU 
en de lidstaten te bestrijden, robuust zijn 
en efficiënter kunnen worden ingezet 
zonder dat het nodig is aanvullende 
organen op te richten;

Or. en

Amendement 36
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het gevarieerde 
geheel aan regionale, nationale, EU- en 
internationale actoren op het gebied van 
terrorisme, met overlappende 
bevoegdheden en onvoldoende 
afgebakende mandaten, de veelheid aan 
formele en informele fora voor 
samenwerking en voor de uitwisseling van 
informatie, alsmede de verdeling van 
bevoegdheden tussen de verschillende 
regionale en nationale instanties, tussen 
wetshandhavings- en inlichtingendiensten 
en tussen de EU en de lidstaten, leiden tot 
problemen wat betreft de coördinatie en de 
samenhang van de reactie op de 
terreurdreiging;

E. overwegende dat het gevarieerde 
geheel aan regionale, nationale, EU- en 
internationale actoren op het gebied van 
terrorismebestrijding, met overlappende 
bevoegdheden en onvoldoende 
afgebakende mandaten, de veelheid aan 
formele en informele fora voor 
samenwerking en voor de uitwisseling van 
informatie, alsmede de verdeling van 
bevoegdheden tussen de verschillende 
regionale en nationale instanties, tussen 
wetshandhavings- en inlichtingendiensten 
en tussen de EU en de lidstaten, leiden tot 
problemen wat betreft de coördinatie en de 
samenhang van de reactie op het gebied 
van terrorismebestrijding, te meer omdat 
er voor het begrip "terrorisme" geen 
internationaal erkende definitie bestaat;

Or. fr

Amendement 37
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het gevarieerde 
geheel aan regionale, nationale, EU- en 
internationale actoren op het gebied van 
terrorisme, met overlappende 
bevoegdheden en onvoldoende 
afgebakende mandaten, de veelheid aan 
formele en informele fora voor 
samenwerking en voor de uitwisseling van 
informatie, alsmede de verdeling van 
bevoegdheden tussen de verschillende 
regionale en nationale instanties, tussen 
wetshandhavings- en inlichtingendiensten 
en tussen de EU en de lidstaten, leiden tot 
problemen wat betreft de coördinatie en de 
samenhang van de reactie op de 

E. overwegende dat de grens tussen 
EU- en nationale bevoegdheden niet altijd 
duidelijk is, en dat het belang van 
samenwerking tussen die twee 
bestuursniveaus daarom des te groter is;
overwegende dat het gevarieerde geheel 
aan regionale, nationale, EU- en 
internationale actoren op het gebied van 
terrorisme, met overlappende 
bevoegdheden en onvoldoende 
afgebakende mandaten, de veelheid aan 
formele en informele fora voor 
samenwerking en voor de uitwisseling van 
informatie, alsmede de verdeling van 
bevoegdheden tussen de verschillende 
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terreurdreiging; regionale en nationale instanties, tussen 
wetshandhavings- en inlichtingendiensten 
en tussen de EU en de lidstaten, leiden tot 
problemen wat betreft de coördinatie en de 
samenhang van de reactie op de 
terreurdreiging;

Or. en

Amendement 38
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het gevarieerde 
geheel aan regionale, nationale, EU- en 
internationale actoren op het gebied van 
terrorisme, met overlappende
bevoegdheden en onvoldoende 
afgebakende mandaten, de veelheid aan 
formele en informele fora voor 
samenwerking en voor de uitwisseling van 
informatie, alsmede de verdeling van 
bevoegdheden tussen de verschillende 
regionale en nationale instanties, tussen
wetshandhavings- en inlichtingendiensten 
en tussen de EU en de lidstaten, leiden tot 
problemen wat betreft de coördinatie en 
de samenhang van de reactie op de 
terreurdreiging;

E. overwegende dat het gevarieerde 
geheel aan regionale, nationale, EU- en 
internationale actoren op het gebied van 
terrorisme, met welbepaalde bevoegdheden 
en verschillende mandaten, de veelheid 
aan formele en informele fora voor 
samenwerking en voor de uitwisseling van 
informatie, alsmede de verdeling van 
bevoegdheden tussen wetshandhavings- en 
inlichtingendiensten en tussen de EU en de 
lidstaten, voortdurende inspanningen 
vereisen om te zorgen voor 
doeltreffendheid en samenhang van de 
reactie op de terreurdreiging;

Or. en

Amendement 39
Dubravka Šuica

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het gevarieerde E. overwegende dat het gevarieerde 
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geheel aan regionale, nationale, EU- en 
internationale actoren op het gebied van 
terrorisme, met overlappende 
bevoegdheden en onvoldoende 
afgebakende mandaten, de veelheid aan 
formele en informele fora voor 
samenwerking en voor de uitwisseling van 
informatie, alsmede de verdeling van 
bevoegdheden tussen de verschillende 
regionale en nationale instanties, tussen 
wetshandhavings- en inlichtingendiensten
en tussen de EU en de lidstaten, leiden tot 
problemen wat betreft de coördinatie en de 
samenhang van de reactie op de 
terreurdreiging;

geheel aan regionale, nationale, EU- en 
internationale actoren op het gebied van 
terrorisme, met overlappende 
bevoegdheden en onvoldoende 
afgebakende mandaten, de veelheid aan 
formele en informele fora voor 
samenwerking en voor de uitwisseling van 
informatie, alsmede de verdeling van 
bevoegdheden tussen de verschillende 
regionale en nationale instanties en tussen 
de EU en de lidstaten, leiden tot problemen 
wat betreft de coördinatie en de samenhang 
van de reactie op de terreurdreiging;

Or. en

Amendement 40
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het gevarieerde 
geheel aan regionale, nationale, EU- en 
internationale actoren op het gebied van 
terrorisme, met overlappende 
bevoegdheden en onvoldoende 
afgebakende mandaten, de veelheid aan 
formele en informele fora voor 
samenwerking en voor de uitwisseling van 
informatie, alsmede de verdeling van 
bevoegdheden tussen de verschillende 
regionale en nationale instanties, tussen 
wetshandhavings- en inlichtingendiensten 
en tussen de EU en de lidstaten, leiden tot 
problemen wat betreft de coördinatie en de 
samenhang van de reactie op de 
terreurdreiging;

E. overwegende dat het gevarieerde 
geheel aan regionale, nationale, EU- en 
internationale actoren op het gebied van 
terrorisme, met overlappende 
bevoegdheden en onvoldoende 
afgebakende mandaten, de veelheid aan 
formele en informele fora voor 
samenwerking en voor de uitwisseling van 
informatie, alsmede de verdeling van 
bevoegdheden tussen de verschillende 
regionale en nationale instanties, tussen 
veiligheids-, wetshandhavings- en 
inlichtingendiensten en tussen de EU en de 
lidstaten, leiden tot problemen wat betreft 
de coördinatie en de samenhang van de 
reactie op de terreurdreiging;

Or. de
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Amendement 41
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Péter Niedermüller, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het gevarieerde 
geheel aan regionale, nationale, EU- en 
internationale actoren op het gebied van 
terrorisme, met overlappende 
bevoegdheden en onvoldoende 
afgebakende mandaten, de veelheid aan 
formele en informele fora voor 
samenwerking en voor de uitwisseling van 
informatie, alsmede de verdeling van 
bevoegdheden tussen de verschillende 
regionale en nationale instanties, tussen 
wetshandhavings- en inlichtingendiensten 
en tussen de EU en de lidstaten, leiden tot 
problemen wat betreft de coördinatie en de 
samenhang van de reactie op de 
terreurdreiging;

E. overwegende dat het gevarieerde 
geheel aan regionale, nationale, EU- en 
internationale actoren op het gebied van 
terrorisme, met overlappende 
bevoegdheden en onvoldoende 
afgebakende mandaten, de veelheid aan 
formele en informele fora voor 
samenwerking en voor de uitwisseling van 
informatie, alsmede de verdeling van 
bevoegdheden tussen de verschillende 
regionale en nationale instanties, tussen 
wetshandhavings- en inlichtingendiensten 
en tussen de EU en de lidstaten, mogelijk
leiden tot problemen wat betreft de 
coördinatie en de samenhang van de reactie 
op de terreurdreiging;

Or. en

Amendement 42
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het gevarieerde 
geheel aan regionale, nationale, EU- en 
internationale actoren op het gebied van 
terrorisme, met overlappende 
bevoegdheden en onvoldoende 
afgebakende mandaten, de veelheid aan 
formele en informele fora voor 
samenwerking en voor de uitwisseling van 
informatie, alsmede de verdeling van 
bevoegdheden tussen de verschillende 
regionale en nationale instanties, tussen 

E. overwegende dat het grote aantal
actoren op het gebied van 
terrorismebestrijding, met hun verschillen 
in aard, mandaat en geografische 
prerogatieven, de veelheid aan formele en 
informele fora voor samenwerking en voor 
de uitwisseling van informatie, alsmede de 
verdeling van bevoegdheden tussen de 
verschillende regionale en nationale 
instanties, tussen wetshandhavings- en 
inlichtingendiensten en tussen de EU en de 
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wetshandhavings- en inlichtingendiensten 
en tussen de EU en de lidstaten, leiden tot 
problemen wat betreft de coördinatie en de 
samenhang van de reactie op de 
terreurdreiging;

lidstaten, kunnen leiden tot problemen wat 
betreft de coördinatie en de samenhang van 
de reactie op de terreurdreiging;

Or. fr

Amendement 43
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het gevarieerde 
geheel aan regionale, nationale, EU- en 
internationale actoren op het gebied van 
terrorisme, met overlappende 
bevoegdheden en onvoldoende 
afgebakende mandaten, de veelheid aan 
formele en informele fora voor 
samenwerking en voor de uitwisseling van 
informatie, alsmede de verdeling van 
bevoegdheden tussen de verschillende 
regionale en nationale instanties, tussen 
wetshandhavings- en inlichtingendiensten 
en tussen de EU en de lidstaten, leiden tot 
problemen wat betreft de coördinatie en de 
samenhang van de reactie op de 
terreurdreiging;

E. overwegende dat het gevarieerde 
geheel aan regionale, nationale, EU- en 
internationale actoren op het gebied van 
terrorisme, met overlappende 
bevoegdheden en verschillende mandaten, 
de veelheid aan formele en informele fora 
voor samenwerking en voor de uitwisseling 
van informatie, alsmede de verdeling van 
bevoegdheden tussen de verschillende 
regionale en nationale instanties, tussen 
wetshandhavings- en inlichtingendiensten 
en tussen de EU en de lidstaten, laten zien 
hoe complex de coördinatie en de 
samenhang van de reactie op de 
terreurdreiging is;

Or. en

Amendement 44
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het Europees 
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Openbaar Ministerie dat bij
Verordening (EU) 2017/1939 is ingesteld 
geen onderzoeksbevoegdheden heeft op 
het gebied van terrorismebestrijding; 
overwegende dat bij onderzoeken in het 
kader van terreurdaden dikwijls tussen 
verschillende lidstaten moet worden 
samengewerkt;

Or. fr

Amendement 45
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de commissaris 
voor de Veiligheidsunie een gewaardeerde 
rol speelt in de afstemming van de 
ontwikkeling, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van het beleid van de 
Commissie; overwegende dat de invoering 
van de post van commissaris voor de 
Veiligheidsunie laat zien dat de EU zich 
ertoe verbonden heeft de samenwerking 
tussen de lidstaten op het gebied van 
binnenlandse-veiligheidskwesties aan te 
moedigen, met volledige inachtneming 
van de status van deze onderwerpen als 
nationale aangelegenheden zoals 
vastgelegd in de Verdragen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 46
Péter Niedermüller, Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de commissaris 
voor de Veiligheidsunie een gewaardeerde 
rol speelt in de afstemming van de 
ontwikkeling, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van het beleid van de 
Commissie; overwegende dat de invoering 
van de post van commissaris voor de 
Veiligheidsunie laat zien dat de EU zich 
ertoe verbonden heeft de samenwerking 
tussen de lidstaten op het gebied van 
binnenlandse-veiligheidskwesties aan te 
moedigen, met volledige inachtneming 
van de status van deze onderwerpen als 
nationale aangelegenheden zoals 
vastgelegd in de Verdragen;

Schrappen

Or. en

Amendement 47
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de commissaris 
voor de Veiligheidsunie een gewaardeerde
rol speelt in de afstemming van de 
ontwikkeling, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van het beleid van de Commissie; 
overwegende dat de invoering van de post 
van commissaris voor de Veiligheidsunie 
laat zien dat de EU zich ertoe verbonden 
heeft de samenwerking tussen de lidstaten 
op het gebied van binnenlandse-
veiligheidskwesties aan te moedigen, met 
volledige inachtneming van de status van 
deze onderwerpen als nationale 
aangelegenheden zoals vastgelegd in de 
Verdragen;

F. overwegende dat de commissaris 
voor de Veiligheidsunie een rol speelt in de 
afstemming van de ontwikkeling, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van het 
beleid van de Commissie; overwegende dat 
de invoering van de post van commissaris 
voor de Veiligheidsunie laat zien dat de EU 
zich ertoe verbonden heeft de 
samenwerking tussen de lidstaten op het 
gebied van binnenlandse-
veiligheidskwesties aan te moedigen, met 
volledige inachtneming van de status van 
deze onderwerpen als nationale 
aangelegenheden zoals vastgelegd in de 
Verdragen; overwegende dat bij deze 
initiatieven absoluut rekening moet 
worden gehouden met het risico op 
schending van de mensenrechten zoals 
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vastgelegd in internationale teksten, 
teneinde geen afbreuk te doen aan de 
waarden die zijn verankerd in artikel 2 
VEU;

Or. fr

Amendement 48
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de commissaris 
voor de Veiligheidsunie een gewaardeerde 
rol speelt in de afstemming van de 
ontwikkeling, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van het beleid van de Commissie; 
overwegende dat de invoering van de post 
van commissaris voor de Veiligheidsunie 
laat zien dat de EU zich ertoe verbonden 
heeft de samenwerking tussen de lidstaten 
op het gebied van binnenlandse-
veiligheidskwesties aan te moedigen, met 
volledige inachtneming van de status van 
deze onderwerpen als nationale 
aangelegenheden zoals vastgelegd in de 
Verdragen;

F. overwegende dat de commissaris 
voor de Veiligheidsunie een gewaardeerde 
rol speelt in de afstemming van de 
ontwikkeling, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van het beleid van de Commissie; 
overwegende dat de invoering van de post 
van commissaris voor het beleid van de
Veiligheidsunie laat zien dat de EU zich 
ertoe verbonden heeft de samenwerking 
tussen de lidstaten op het gebied van 
binnenlandse- en buitenlandse-
veiligheidskwesties aan te moedigen en 
daarnaast wetgeving op het gebied van 
terrorismebestrijding te harmoniseren en 
voor betere samenwerking tussen 
rechtshandhavings- en justitiële 
autoriteiten te zorgen;

Or. en

Amendement 49
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de commissaris F. overwegende dat de commissaris 
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voor de Veiligheidsunie een gewaardeerde 
rol speelt in de afstemming van de 
ontwikkeling, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van het beleid van de Commissie; 
overwegende dat de invoering van de post 
van commissaris voor de Veiligheidsunie 
laat zien dat de EU zich ertoe verbonden 
heeft de samenwerking tussen de lidstaten 
op het gebied van binnenlandse-
veiligheidskwesties aan te moedigen, met 
volledige inachtneming van de status van 
deze onderwerpen als nationale 
aangelegenheden zoals vastgelegd in de 
Verdragen;

voor de Veiligheidsunie een gewaardeerde 
rol speelt in de afstemming van de 
ontwikkeling, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van het beleid van de Commissie; 
overwegende dat de invoering van de post 
van commissaris voor de Veiligheidsunie 
laat zien dat de EU zich ertoe verbonden 
heeft de samenwerking tussen de lidstaten 
op het gebied van binnenlandse-
veiligheidskwesties aan te moedigen;
overwegende dat zij een sterkere rol zou 
kunnen vervullen bij de uitvoering van 
transversale effectbeoordelingen, met 
name op het gebied van grondrechten;

Or. en

Amendement 50
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de commissaris 
voor de Veiligheidsunie een gewaardeerde 
rol speelt in de afstemming van de 
ontwikkeling, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van het beleid van de Commissie; 
overwegende dat de invoering van de post 
van commissaris voor de Veiligheidsunie 
laat zien dat de EU zich ertoe verbonden 
heeft de samenwerking tussen de lidstaten 
op het gebied van binnenlandse-
veiligheidskwesties aan te moedigen, met 
volledige inachtneming van de status van 
deze onderwerpen als nationale 
aangelegenheden zoals vastgelegd in de 
Verdragen;

F. overwegende dat de commissaris 
voor de Veiligheidsunie een gewaardeerde 
rol speelt in de afstemming van de 
ontwikkeling, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van het beleid van de Commissie; 
overwegende dat de invoering van de post 
van commissaris voor de Veiligheidsunie 
laat zien dat de EU zich ertoe verbonden 
heeft de samenwerking tussen de lidstaten 
op het gebied van kwesties met betrekking 
tot de interne veiligheid in de EU te 
ondersteunen, met volledige inachtneming 
van de status van deze onderwerpen als 
nationale aangelegenheden zoals 
vastgelegd in de Verdragen;

Or. en

Amendement 51
Helga Stevens
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Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de EU-
coördinator voor terrorismebestrijding 
overeenkomstig zijn mandaat zoals 
bepaald door de Europese Raad zorgt 
voor de tenuitvoerlegging en evaluatie van 
de strategie en de coördinatie van het 
werk binnen de Unie en tevens de 
bevordering van communicatie tussen de 
Unie en derde landen; overwegende dat 
de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding waardevolle 
adviezen geeft aan en contacten 
onderhoudt met Europese instellingen, 
agentschappen en lidstaten;

Or. nl

Amendement 52
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de bestrijding van 
terrorisme een beleidsterrein is waar veel 
actoren en hun taken elkaar overlappen, 
met name wat betreft strategieën die 
kunnen worden uitgevaardigd door de 
Europese Raad, de Raad van de EU en de 
Commissie, waardoor onduidelijk is wie 
de leiding heeft; overwegende dat de 
commissaris voor de Veiligheidsunie en 
de afbakening van zijn bevoegdheden ten 
opzichte van de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding kwesties met
betrekking tot coördinatie nog 
ingewikkelder maken;

Or. en
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Amendement 53
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de EU-
coördinator voor terrorismebestrijding 
een belangrijke rol speelt in de follow-up 
van de uitvoering van de EU-strategie 
inzake terrorismebestrijding; 
overwegende dat dankzij de coördinator 
voor terrorismebestrijding de coördinatie 
tussen de Europese instellingen kan 
worden verbeterd;

Or. fr

Amendement 54
Geoffrey Van Orden, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de EU-
coördinator voor terrorismebestrijding 
een nuttige schakel is gebleken tussen de 
verschillende EU-instellingen en de 
lidstaten, hoewel zijn mandaat en status 
niet duidelijk zijn vastgesteld;

Or. en

Amendement 55
Monika Hohlmeier, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Dubravka Šuica, Ivo 
Belet, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Artis Pabriks
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Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het Parlement op 
6 juli 2017 een tijdelijke Bijzondere 
Commissie terrorisme (TERR) heeft 
opgezet met het doel om het standpunt van 
het Parlement te formuleren ten aanzien 
van de praktische en wettelijke lacunes in 
het huidige terrorismebestrijdingsbeleid 
waar de recente terroristische aanslagen 
in de EU aan te wijten zijn en 
aanbevelingen uit te brengen die 
bijdragen aan de bestrijding van de 
terrorismedreiging op EU-niveau;

Or. en

Amendement 56
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat, teneinde het 
Parlement in staat te stellen de specifieke 
inspanningen te leveren die nodig zijn 
voor een doeltreffende bijdrage aan de 
respons op de uitdagingen die terrorisme 
met zich meebrengt en hieraan voldoende 
aandacht te besteden, binnen het 
Parlement een vaste parlementaire 
commissie voor interne veiligheid en 
terrorisme moet worden ingesteld; 
overwegende dat de instelling van deze 
vaste parlementaire commissie zal laten 
zien dat het Parlement het belang inziet 
van kwesties met betrekking tot de interne 
veiligheid, internationale georganiseerde 
misdaad en terrorisme, die de Europese 
burgers ernstige zorgen baren, en zich 
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ertoe verbindt deze aan te pakken; 
overwegende dat dit het belang dat het 
Parlement aan dit beleidsterrein toekent
zal weerspiegelen en voor 
overeenstemming zal zorgen met de 
institutionele structuur in andere EU-
instellingen en -organen, zoals de opzet 
van een Taskforce veiligheidsunie en de 
benoeming van een commissaris voor de 
Veiligheidsunie binnen de Commissie, de 
opzet van een Europees Centrum voor 
terrorismebestrijding (ECTC) binnen 
Europol en het bestaan van een Groep 
terrorisme binnen de Raad;

Or. en

Amendement 57
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat slechts een kwart 
van de 88 juridisch bindende 
terrorismebestrijdingsmaatregelen die 
tussen september 2001 en de zomer van 
2013 zijn voorgesteld, was onderworpen 
aan een effectbeoordeling en slechts drie 
aan een openbare raadpleging; 
overwegende dat deze percentages de 
laatste jaren zijn verbeterd en dat de 
recentste voorstellen die de Commissie in 
2017 en 2018 heeft gepresenteerd de 
nodige rechtvaardiging omvatten; 
overwegende dat de Commissie met de 
aanneming van de agenda voor betere 
regelgeving in 2015 voorts haar beleid 
inzake de raadpleging van 
belanghebbenden heeft versterkt;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 58
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat slechts een kwart 
van de 88 juridisch bindende 
terrorismebestrijdingsmaatregelen die 
tussen september 2001 en de zomer van 
2013 zijn voorgesteld, was onderworpen 
aan een effectbeoordeling en slechts drie 
aan een openbare raadpleging; 
overwegende dat deze percentages de 
laatste jaren zijn verbeterd en dat de 
recentste voorstellen die de Commissie in 
2017 en 2018 heeft gepresenteerd de 
nodige rechtvaardiging omvatten; 
overwegende dat de Commissie met de 
aanneming van de agenda voor betere 
regelgeving in 2015 voorts haar beleid 
inzake de raadpleging van 
belanghebbenden heeft versterkt;

G. overwegende dat slechts een kwart 
van de 88 juridisch bindende 
terrorismebestrijdingsmaatregelen die 
tussen september 2001 en de zomer van 
2013 zijn voorgesteld, was onderworpen 
aan een effectbeoordeling en slechts drie 
aan een openbare raadpleging;

Or. fr

Amendement 59
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat slechts een kwart 
van de 88 juridisch bindende 
terrorismebestrijdingsmaatregelen die 
tussen september 2001 en de zomer van 
2013 zijn voorgesteld, was onderworpen 
aan een effectbeoordeling en slechts drie 
aan een openbare raadpleging; 
overwegende dat deze percentages de 
laatste jaren zijn verbeterd en dat de 
recentste voorstellen die de Commissie in 

G. overwegende dat slechts een kwart 
van de 88 juridisch bindende 
terrorismebestrijdingsmaatregelen die 
tussen september 2001 en de zomer van 
2013 zijn voorgesteld, was onderworpen 
aan een effectbeoordeling en slechts drie 
aan een openbare raadpleging, en dat in 
het algemeen het gebrek aan openbare 
raadplegingen en beoordelingen vooraf 
niet is gecompenseerd met beoordelingen 
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2017 en 2018 heeft gepresenteerd de 
nodige rechtvaardiging omvatten; 
overwegende dat de Commissie met de 
aanneming van de agenda voor betere 
regelgeving in 2015 voorts haar beleid 
inzake de raadpleging van 
belanghebbenden heeft versterkt;

of evaluaties achteraf; overwegende dat 
deze percentages de laatste jaren zijn 
verbeterd en dat de recentste voorstellen 
die de Commissie in 2017 en 2018 heeft 
gepresenteerd de nodige rechtvaardiging 
omvatten; overwegende dat de Commissie 
met de aanneming van de agenda voor 
betere regelgeving in 2015 voorts haar 
beleid inzake de raadpleging van 
belanghebbenden heeft versterkt; 
overwegende dat 
terrorismebestrijdingsmaatregelen meer 
legitimiteit hebben en doeltreffender zijn 
wanneer mensenrechtenorganisaties bij 
het ontwerp van het beleid worden 
betrokken;

Or. en

Amendement 60
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat slechts een kwart 
van de 88 juridisch bindende 
terrorismebestrijdingsmaatregelen die 
tussen september 2001 en de zomer van 
2013 zijn voorgesteld, was onderworpen 
aan een effectbeoordeling en slechts drie 
aan een openbare raadpleging; 
overwegende dat deze percentages de 
laatste jaren zijn verbeterd en dat de 
recentste voorstellen die de Commissie in 
2017 en 2018 heeft gepresenteerd de 
nodige rechtvaardiging omvatten;
overwegende dat de Commissie met de 
aanneming van de agenda voor betere 
regelgeving in 2015 voorts haar beleid 
inzake de raadpleging van 
belanghebbenden heeft versterkt;

G. overwegende dat slechts een kwart 
van de 88 juridisch bindende 
terrorismebestrijdingsmaatregelen die 
tussen september 2001 en de zomer van 
2013 zijn voorgesteld, was onderworpen 
aan een effectbeoordeling en slechts drie 
aan een openbare raadpleging; 
overwegende dat deze percentages de 
laatste jaren zijn verbeterd en dat de 
recentste voorstellen die de Commissie in 
2017 en 2018 heeft gepresenteerd de 
nodige rechtvaardiging omvatten;

Or. fr
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Amendement 61
Monika Hohlmeier, Milan Zver, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivo 
Belet, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat slechts een kwart 
van de 88 juridisch bindende 
terrorismebestrijdingsmaatregelen die 
tussen september 2001 en de zomer van 
2013 zijn voorgesteld, was onderworpen 
aan een effectbeoordeling en slechts drie 
aan een openbare raadpleging; 
overwegende dat deze percentages de 
laatste jaren zijn verbeterd en dat de 
recentste voorstellen die de Commissie in 
2017 en 2018 heeft gepresenteerd de 
nodige rechtvaardiging omvatten; 
overwegende dat de Commissie met de 
aanneming van de agenda voor betere 
regelgeving in 2015 voorts haar beleid 
inzake de raadpleging van 
belanghebbenden heeft versterkt;

G. overwegende dat slechts een kwart 
van de 88 juridisch bindende 
terrorismebestrijdingsmaatregelen die 
tussen september 2001 en de zomer van 
2013 zijn voorgesteld, was onderworpen 
aan een effectbeoordeling en slechts drie 
aan een openbare raadpleging1 bis; 
overwegende dat deze percentages de 
laatste jaren zijn verbeterd en dat de 
recentste voorstellen die de Commissie in 
2017 en 2018 heeft gepresenteerd de 
nodige rechtvaardiging omvatten; 
overwegende dat de Commissie met de 
aanneming van de agenda voor betere 
regelgeving in 2015 voorts haar beleid 
inzake de raadpleging van 
belanghebbenden heeft versterkt;

__________________

1 bis Studie "The European Union's 
Policies on Counter-Terrorism: 
Relevance, Coherence and Effectiveness" 
in opdracht van de beleidsafdeling 
burgerrechten en constitutionele zaken 
van het Europees Parlement, PE 583.124
(http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(20
17)583124_EN.pdf).

Or. en

Amendement 62
Dominique Martin
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Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat er in casu, op het 
bijzonder gevoelige gebied van 
terrorismebestrijding, op moeten worden 
gewezen dat openbare raadpleging geen 
noodzaak is, hoewel ze wel kan worden 
aangemoedigd;

Or. fr

Amendement 63
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat een ontoereikende 
tenuitvoerlegging in de uitgebreide 
beoordeling van het EU-veiligheidsbeleid 
van de Commissie wordt genoemd als een
van de uitdagingen voor de 
Veiligheidsunie;

H. overwegende dat een ontoereikende 
tenuitvoerlegging en de noodzaak om 
acties van de lidstaten te ondersteunen 
(methodologie voor risicobeoordelingen, 
bescherming tegen chemische, 
biologische, radiologische of nucleaire 
wapens en zachte doelwitten, 
crisisbeheersing) in de uitgebreide
beoordeling van het EU-veiligheidsbeleid 
van de Commissie worden genoemd als 
enkele van de belangrijkste uitdagingen 
voor de Veiligheidsunie; overwegende dat 
tenuitvoerlegging tekortschiet wanneer de 
maatschappelijke en veiligheidseffecten 
van het beleid voor intern en extern 
optreden niet worden beoordeeld, meer 
specifiek wanneer niet wordt beoordeeld 
of het in overeenstemming is met het doel 
om terrorisme te bestrijden en de werving 
van terroristen af te wenden;

Or. en
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Amendement 64
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat een 
ontoereikende tenuitvoerlegging in de 
uitgebreide beoordeling van het EU-
veiligheidsbeleid van de Commissie wordt 
genoemd als een van de uitdagingen voor 
de Veiligheidsunie;

H. overwegende dat een onvolledige
tenuitvoerlegging in de uitgebreide 
beoordeling van het EU-veiligheidsbeleid 
van de Commissie wordt genoemd als een 
van de uitdagingen voor de 
Veiligheidsunie;

Or. fr

Amendement 65
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de EU in 
Gemeenschappelijk Standpunt 
2001/931/GBVB een lijst heeft opgesteld 
van personen, groepen en entiteiten die 
betrokken zijn bij terroristische daden 
waarop beperkende maatregelen van 
toepassing zijn, namelijk de bevriezing 
van tegoeden en andere financiële activa, 
alsmede versterkte maatregelen met 
betrekking tot politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken;

Or. en

Amendement 66
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de evaluatie van 
terrorismebestrijdingsmaatregelen 
essentieel is om de doeltreffendheid ervan 
te beoordelen en te bepalen of er 
aanvullende maatregelen nodig zijn om de 
tekortkomingen aan te pakken; 
overwegende dat er een verschil bestaat 
tussen het monitoren van de 
uitvoeringsgraad enerzijds en van de 
werkelijke doeltreffendheid van de 
uitgevoerde maatregelen anderzijds; 
overwegende dat er tussen 2001 en 2016 
17 monitorings-, uitvoerings- en 
evaluatieverslagen zijn opgesteld, afgezet 
tegen 10 terrorismebestrijdingsstrategieën 
en 55 wetgevings- en niet-bindende 
maatregelen;

I. overwegende dat de evaluatie van 
terrorismebestrijdingsmaatregelen 
essentieel is om de doeltreffendheid ervan 
te beoordelen en te bepalen of er 
aanvullende maatregelen nodig zijn om de 
tekortkomingen aan te pakken; 
overwegende dat er een verschil bestaat 
tussen het monitoren van de 
uitvoeringsgraad enerzijds en van de 
werkelijke doeltreffendheid van de 
uitgevoerde maatregelen anderzijds; 
overwegende dat er tussen 2001 en 2016 
17 monitorings-, uitvoerings- en 
evaluatieverslagen zijn opgesteld, afgezet 
tegen 10 terrorismebestrijdingsstrategieën 
en 55 wetgevings- en niet-bindende 
maatregelen; overwegende dat het van 
essentieel belang is dat de lidstaten de 
Europese wetgeving inzake veiligheid snel 
ten uitvoer leggen om hiaten in de 
Europese instrumenten te voorkomen;

Or. fr

Amendement 67
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de evaluatie van 
terrorismebestrijdingsmaatregelen 
essentieel is om de doeltreffendheid ervan 
te beoordelen en te bepalen of er 
aanvullende maatregelen nodig zijn om de 
tekortkomingen aan te pakken; 
overwegende dat er een verschil bestaat 
tussen het monitoren van de 
uitvoeringsgraad enerzijds en van de 
werkelijke doeltreffendheid van de 
uitgevoerde maatregelen anderzijds; 
overwegende dat er tussen 2001 en 2016 

I. overwegende dat de evaluatie van 
terrorismebestrijdingsmaatregelen 
essentieel is om de doeltreffendheid, 
relevantie, samenhang en eerbiediging 
van de grondrechten ervan te beoordelen 
en te bepalen of er aanvullende 
maatregelen nodig zijn; overwegende dat 
er een verschil bestaat tussen het monitoren 
van de uitvoeringsgraad enerzijds en van 
de werkelijke doeltreffendheid van de 
uitgevoerde maatregelen anderzijds; 
overwegende dat er tussen 2001 en 2016 
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17 monitorings-, uitvoerings- en 
evaluatieverslagen zijn opgesteld, afgezet 
tegen 10 terrorismebestrijdingsstrategieën 
en 55 wetgevings- en niet-bindende 
maatregelen;

17 monitorings-, uitvoerings- en 
evaluatieverslagen zijn opgesteld, afgezet 
tegen 10 terrorismebestrijdingsstrategieën 
en 55 wetgevings- en niet-bindende 
maatregelen;

Or. fr

Amendement 68
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat met een sterkere 
rol voor de EU in 
terrorismebestrijdingsstrategieën ook 
sterkere parlementaire controle op EU-
niveau gepaard gaat;

Or. en

Amendement 69
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat wetgeving op het 
gebied van de bestrijding van terrorisme 
nooit mag leiden tot de afbouw of 
inperking van het acquis van de Unie op 
het gebied van procedurele rechten;

Or. en

Amendement 70
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat in 2017 de meeste 
terreuraanslagen in het Midden-Oosten, 
Noord-Afrika, Zuid-Azië en Sub-
Saharaans Afrika zijn gepleegd, waar 
volgens de Global Terrorism Index 2017 
84 % van alle aanslagen plaatsvond en 
94 % van alle doden viel;

Or. fr

Amendement 71
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met grote terreuraanslagen die werden 
gepleegd of geïnspireerd door jihadistische
groepen zoals Da'esh en Al Qaida; 
overwegende dat ook extreemrechts, 
extreemlinks en etnonationalistisch 
separatistisch extremisme een punt van 
zorg vormt;

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met grote terreuraanslagen die werden 
gepleegd of geïnspireerd door groepen die 
zich op perverse wijze op de islam 
beroepen, zoals Da'esh en Al Qaida;
overwegende dat 95 % van de slachtoffers 
van deze terroristische groepen 
wereldwijd moslim zijn; overwegende dat 
ook extreemrechts, extreemlinks en 
etnonationalistisch separatistisch 
extremisme grote bedreigingen vormen en 
dat in het TE-SAT-verslag 2018 van 
Europol erop wordt gewezen dat 
etnonationalistische en separatistische 
aanslagen het grootste aandeel (137) van 
de in de EU gepleegde aanslagen vormen 
en wordt gewaarschuwd dat politici, 
publieke figuren, politieke partijen, 
burgerlijke actiegroepen en media die zich 
kritisch uiten ten opzichte van rechts-
extremisme of een soepel migratiebeleid 
bepleiten, een potentieel doelwit van 
rechts-extremisme zijn;
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Or. en

Amendement 72
Elena Valenciano

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met grote terreuraanslagen die werden 
gepleegd of geïnspireerd door jihadistische 
groepen zoals Da'esh en Al Qaida; 
overwegende dat ook extreemrechts, 
extreemlinks en etnonationalistisch 
separatistisch extremisme een punt van 
zorg vormt;

J. overwegende dat de 
terreurdreiging voelbaar is in de Europese 
Unie met 205 mislukte, verijdelde of 
uitgevoerde aanvallen in 2017, waarvan 
82 % werd uitgevoerd op grond van EU-
gerelateerde motieven of door interne 
daders van de EU (separatisten, 67 %; 
extreem links, 12 %; of extreem rechts, 
3 %) en 16 % met jihadistische motieven 
of oorsprong; overwegende dat de EU-
lidstaten in de afgelopen jaren te maken 
hebben gehad met grote terreuraanslagen 
die werden gepleegd of geïnspireerd door 
jihadistische groepen zoals Da'esh en 
Al Qaida; overwegende dat ook 
extreemrechts, extreemlinks en 
etnonationalistisch separatistisch 
extremisme een punt van zorg vormt;

Or. es

Amendement 73
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben 
gehad met grote terreuraanslagen die 
werden gepleegd of geïnspireerd door 
jihadistische groepen zoals Da'esh en 
Al Qaida; overwegende dat ook 
extreemrechts, extreemlinks en 

J. overwegende dat terrorisme al 
jarenlang in de hele wereld voorkomt; 
overwegende dat uit verslagen van 
Europol blijkt dat door religieus 
extremisme geïnspireerde aanslagen de 
afgelopen jaren in de EU-lidstaten het 
hoogste aantal dodelijke slachtoffers 
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etnonationalistisch separatistisch 
extremisme een punt van zorg vormt;

hebben gemaakt; overwegende dat 
etnonationalistische aanslagen het 
hoogste aantal aanslagen vormen; 
overwegende dat ook extreemrechts en
extreemlinks geweld een punt van zorg 
vormt;

Or. en

Amendement 74
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met grote terreuraanslagen die werden 
gepleegd of geïnspireerd door jihadistische 
groepen zoals Da'esh en Al Qaida; 
overwegende dat ook extreemrechts, 
extreemlinks en etnonationalistisch 
separatistisch extremisme een punt van 
zorg vormt;

J. overwegende dat terrorisme niet 
nieuw is in Europa; overwegende dat de 
EU-lidstaten in de afgelopen jaren te 
maken hebben gehad met grote 
terreuraanslagen die werden gepleegd of 
geïnspireerd door jihadistische groepen 
zoals Da'esh en Al Qaida; overwegende dat 
extreemrechts, extreemlinks en 
etnonationalistisch separatistisch 
extremisme nog steeds een punt van zorg 
vormt, zoals is gebleken bij de 
massamoord op Utøya in 2011;

Or. en

Amendement 75
Dominique Martin, André Elissen

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met grote terreuraanslagen die werden 
gepleegd of geïnspireerd door jihadistische 
groepen zoals Da'esh en Al Qaida; 

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met grote terreuraanslagen die in de meeste 
gevallen werden gepleegd of geïnspireerd 
door jihadistische groepen zoals 
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overwegende dat ook extreemrechts, 
extreemlinks en etnonationalistisch 
separatistisch extremisme een punt van 
zorg vormt;

Islamitische Staat/Da'esh en Al Qaida;

Or. fr

Amendement 76
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met grote terreuraanslagen die werden 
gepleegd of geïnspireerd door jihadistische
groepen zoals Da'esh en Al Qaida; 
overwegende dat ook extreemrechts, 
extreemlinks en etnonationalistisch 
separatistisch extremisme een punt van 
zorg vormt;

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met grote terreuraanslagen die werden 
gepleegd of geïnspireerd door zogeheten 
"jihadistische" groepen zoals Da'esh en Al 
Qaida, alsook door extreemrechts en 
etnonationalistisch separatistisch 
extremisme; overwegende dat in 2017 
67 % van de terreurdaden werd gepleegd 
door etnonationalistische separatisten en 
16 % door jihadisten;

Or. fr

Amendement 77
Heinz K. Becker, Artis Pabriks, Milan Zver, Péter Niedermüller, Lorenzo Cesa

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met grote terreuraanslagen die werden 
gepleegd of geïnspireerd door jihadistische 
groepen zoals Da'esh en Al Qaida; 
overwegende dat ook extreemrechts, 
extreemlinks en etnonationalistisch 
separatistisch extremisme een punt van 

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met grote terreuraanslagen die werden 
gepleegd of geïnspireerd door jihadistische 
groepen zoals Da'esh, Al Qaida en 
Hezbollah; overwegende dat ook 
extreemrechts, extreemlinks,
etnonationalistisch separatistisch 
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zorg vormt; extremisme en door de staat gesteund 
terrorisme een punt van zorg vormen;

Or. en

Amendement 78
Monika Hohlmeier, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Milan 
Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met grote terreuraanslagen die werden 
gepleegd of geïnspireerd door jihadistische 
groepen zoals Da'esh en Al Qaida; 
overwegende dat ook extreemrechts, 
extreemlinks en etnonationalistisch 
separatistisch extremisme een punt van 
zorg vormt;

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met grote terreuraanslagen die werden 
gepleegd of geïnspireerd door deels door 
de staat gesteunde jihadistische groepen
zoals Da'esh, Al Qaida en Hezbollah; 
overwegende dat ook extreemrechts, 
extreemlinks en etnonationalistisch 
separatistisch extremisme een punt van 
zorg vormt;

Or. en

Amendement 79
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met grote terreuraanslagen die werden 
gepleegd of geïnspireerd door jihadistische
groepen zoals Da'esh en Al Qaida; 
overwegende dat ook extreemrechts, 
extreemlinks en etnonationalistisch 
separatistisch extremisme een punt van 
zorg vormt;

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met grote terreuraanslagen die werden 
gepleegd, ondersteund of geïnspireerd 
door terroristisch-jihadistische groepen 
zoals Da'esh en Al Qaida; overwegende dat 
ook extreemrechts, extreemlinks en 
etnonationalistisch separatistisch 
extremisme een punt van zorg vormt;
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Or. de

Amendement 80
Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met grote terreuraanslagen die werden 
gepleegd of geïnspireerd door jihadistische 
groepen zoals Da'esh en Al Qaida; 
overwegende dat ook extreemrechts, 
extreemlinks en etnonationalistisch 
separatistisch extremisme een punt van 
zorg vormt;

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met grote terreuraanslagen die werden 
gepleegd of geïnspireerd door jihadistische 
groepen zoals Da'esh, Hezbollah en 
Al Qaida; overwegende dat ook 
extreemrechts, extreemlinks en 
etnonationalistisch separatistisch 
extremisme een punt van zorg vormt;

Or. en

Amendement 81
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met grote terreuraanslagen die werden 
gepleegd of geïnspireerd door jihadistische 
groepen zoals Da'esh en Al Qaida; 
overwegende dat ook extreemrechts, 
extreemlinks en etnonationalistisch 
separatistisch extremisme een punt van 
zorg vormt;

J. overwegende dat de EU-lidstaten in 
de afgelopen jaren te maken hebben gehad 
met grote terreuraanslagen die werden 
gepleegd of geïnspireerd door jihadistische 
groepen zoals Da'esh, Hezbollah en 
Al Qaida; overwegende dat ook 
extreemrechts, extreemlinks en 
etnonationalistisch separatistisch 
extremisme een punt van zorg vormt;

Or. en
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Amendement 82
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de EU-lidstaten
in de afgelopen jaren te maken hebben
gehad met grote terreuraanslagen die 
werden gepleegd of geïnspireerd door 
jihadistische groepen zoals Da'esh en 
Al Qaida; overwegende dat ook 
extreemrechts, extreemlinks en 
etnonationalistisch separatistisch 
extremisme een punt van zorg vormt;

J. overwegende dat Europa in de 
afgelopen jaren te maken heeft gehad met 
grote terreuraanslagen die werden gepleegd 
of geïnspireerd door jihadistische groepen 
zoals Da'esh, Hezbollah en Al Qaida; 
overwegende dat ook extreemrechts, 
extreemlinks en etnonationalistisch 
separatistisch extremisme een punt van 
zorg vormt;

Or. en

Amendement 83
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat links-
extremistische terroristen hoofdzakelijk de 
regering, economische instellingen en 
politiefunctionarissen als doelwit 
kiezen1 bis; overwegende dat rechts-
extremistische terroristen meestal uitgaan 
van het idee dat het behoren tot een 
bepaalde etnische groep of natie of een 
bepaald ras de waarde van een mens 
bepaalt en daarom vooral kwetsbare 
groepen als doelwit kiezen, zoals 
migranten, vluchtelingen, daklozen, 
personen met een handicap, joden of 
religieuze minderheden1 ter; overwegende 
dat zowel links-extremistische als rechts-
extremistische terroristen ernaar streven 
de democratische, liberale systemen die 
aan de rechtsorde zijn onderworpen in de 
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EU omver te werpen en daarbij het 
alleenrecht van de staat op het legitiem 
gebruik van geweld negeren; 

__________________

1 bis Verslag over de stand van zaken en de 
tendensen in verband met het terrorisme 
in Europa (TE-SAT) 2017, Europol, 
blz. 48.

1 ter

https://www.verfassungsschutz.de/en/field
s-of-work/right-wing-extremism/what-is-
right-wing-extremism

Or. en

Amendement 84
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa

Ontwerpresolutie
Overweging J ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J ter. overwegende dat de meeste 
terreuraanslagen die in 2017 in de EU 
zijn gepleegd als separatistische 
aanslagen werden gekwalificeerd (137 
van de 205), hoewel deze hoofdzakelijk 
materiële schade tot gevolg hadden1 bis; 
overwegende dat dreigingen van 
etnonationalistisch separatistisch 
extremisme afkomstig zijn van zowel 
binnen als buiten het grondgebied van de 
EU, waarbij de PKK het bekendste 
voorbeeld is van dit soort extremisme van 
buiten de EU; overwegende dat er volgens 
het TE-SAT-verslag 2018 van Europol op 
dit moment geen EU-brede 
terreurnetwerken zijn die door het 
voornoemde verschijnsel van extremisme 
worden gevoed1 ter; 

__________________

1 bis Verslag over de stand van zaken en de 
tendensen in verband met het terrorisme 
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in Europa (TE-SAT) 2018, Europol, 
blz. 45.

1 ter Verslag over de stand van zaken en de 
tendensen in verband met het terrorisme 
in Europa (TE-SAT) 2018, Europol, 
blz. 45 e.v.

Or. en

Amendement 85
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa

Ontwerpresolutie
Overweging J quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quater. overwegende dat in het TE-
SAT-verslag 2018 van Europol1 bis

duidelijk vermeld staat dat geen enkele 
van de genoemde activiteiten in welke 
categorie terrorisme dan ook zo dodelijk 
waren en zo'n groot effect op de 
maatschappij als geheel hadden als de 
aanslagen die door jihadistische 
terroristen werden gepleegd; 

__________________

1 bis Verslag over de stand van zaken en de 
tendensen in verband met het terrorisme 
in Europa (TE-SAT) 2018, Europol, 
blz. 4.

Or. en

Amendement 86
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat wanneer een 
terreuraanslag een welbewuste 
grootschalige of systematische aanval 
gericht tegen een burgerbevolking is, 
terroristische moordaanslagen worden 
gekwalificeerd zoals omschreven in 
artikel 7 van het Statuut van Rome inzake 
het Internationaal Strafhof van 17 juli 
1998;

Or. en

Amendement 87
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat er sprake is van 
een toenemend risico op 
vergeldingsterrorisme van gewelddadige 
rechts-extremistische groeperingen en 
aanhangers van de suprematie van het 
blanke ras, zoals in sommige lidstaten te 
zien is geweest; overwegende dat er al 
extreemrechtse complotten zijn verijdeld;

Or. en

Amendement 88
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat groeperingen van 
blanke nationalisten of aanhangers van 
de suprematie van het blanke ras die hun 
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eigenaardige ideeën verkondigen, 
uitdagingen vormen voor integratie en de 
extremistische ideologie verder 
verspreiden;

Or. en

Amendement 89
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat er in Europa 
sinds 2001 3 400 doden zijn gevallen;

Or. fr

Amendement 90
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de 
ontwikkelingen en de instabiliteit in het 
Midden-Oosten, Noord-Afrika en de 
Kaukasus Da'esh en andere terreurgroepen 
in de gelegenheid hebben gesteld om vaste 
voet aan de grond te krijgen in landen die 
grenzen aan de EU, zoals de westelijke 
Balkanlanden, en dat het verband tussen 
binnenlandse en externe veiligheid aan 
belang heeft gewonnen;

K. overwegende dat instabiliteit, 
ineenstorting van staten, sektarisme, de 
verspreiding van onverdraagzame 
interpretaties van de islam, zoals het 
salafisme of het wahabisme, die meestal 
uit Saoedi-Arabië afkomstig zijn, 
instrumentalisering van terreurgroepen 
door de regionale staten ten dienste van 
hun geopolitieke agenda's en rivaliteiten, 
met name in het Midden-Oosten en Noord-
Afrika, Da'esh, Al Qaida en andere 
terreurgroepen in de gelegenheid hebben 
gesteld om vaste voet aan de grond te 
krijgen in die regio's, die zich uitstrekken 
tot landen die grenzen aan de EU, zoals de 
westelijke Balkanlanden, en dat het 
verband tussen binnenlandse en externe 
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veiligheid aan belang heeft gewonnen;

Or. en

Amendement 91
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de ontwikkelingen 
en de instabiliteit in het Midden-Oosten,
Noord-Afrika en de Kaukasus Da'esh en 
andere terreurgroepen in de gelegenheid 
hebben gesteld om vaste voet aan de grond 
te krijgen in landen die grenzen aan de EU, 
zoals de westelijke Balkanlanden, en dat 
het verband tussen binnenlandse en externe 
veiligheid aan belang heeft gewonnen;

K. overwegende dat de ontwikkelingen 
en de instabiliteit in het Midden-Oosten en
Noord-Afrika Da'esh en andere 
terreurgroepen in de gelegenheid hebben 
gesteld om vaste voet aan de grond te 
krijgen in landen die grenzen aan de EU en 
op ongeziene schaal strijders uit de EU-
landen te rekruteren, en dat het verband 
tussen binnenlandse en externe veiligheid 
dus aan belang heeft gewonnen;

Or. fr

Amendement 92
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de ontwikkelingen 
en de instabiliteit in het Midden-Oosten,
Noord-Afrika en de Kaukasus Da'esh en 
andere terreurgroepen in de gelegenheid 
hebben gesteld om vaste voet aan de grond 
te krijgen in landen die grenzen aan de 
EU, zoals de westelijke Balkanlanden, en
dat het verband tussen binnenlandse en 
externe veiligheid aan belang heeft 
gewonnen;

K. overwegende dat de ontwikkelingen 
en de instabiliteit in het Midden-Oosten en
Noord-Afrika, die in grote mate het gevolg 
zijn van de destabilisatie na de vele 
militaire interventies in Irak, Syrië en 
Libië, Da'esh en andere terreurgroepen in 
de gelegenheid hebben gesteld om vaste 
voet aan de grond te krijgen; overwegende
dat het verband tussen binnenlandse en 
externe veiligheid aan belang heeft 
gewonnen;
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Or. fr

Amendement 93
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de ontwikkelingen 
en de instabiliteit in het Midden-Oosten, 
Noord-Afrika en de Kaukasus Da'esh en 
andere terreurgroepen in de gelegenheid 
hebben gesteld om vaste voet aan de 
grond te krijgen in landen die grenzen aan 
de EU, zoals de westelijke Balkanlanden, 
en dat het verband tussen binnenlandse en 
externe veiligheid aan belang heeft 
gewonnen;

K. overwegende dat de ontwikkelingen 
en de instabiliteit in het Midden-Oosten, 
Noord-Afrika en de Kaukasus bepaalde 
elementen in landen die grenzen aan de 
EU, zoals de westelijke Balkanlanden, 
kwetsbaarder maken voor extremistische 
invloeden en dat het verband tussen 
binnenlandse en externe veiligheid aan 
belang heeft gewonnen;

Or. en

Amendement 94
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de ontwikkelingen 
en de instabiliteit in het Midden-Oosten, 
Noord-Afrika en de Kaukasus Da'esh en 
andere terreurgroepen in de gelegenheid 
hebben gesteld om vaste voet aan de grond 
te krijgen in landen die grenzen aan de EU, 
zoals de westelijke Balkanlanden, en dat 
het verband tussen binnenlandse en externe 
veiligheid aan belang heeft gewonnen;

K. overwegende dat de ontwikkelingen 
en de instabiliteit in het Midden-Oosten, 
Noord-Afrika en de Kaukasus Da'esh en 
andere terreurgroepen in de gelegenheid 
hebben gesteld om vaste voet aan de grond 
te krijgen in landen die grenzen aan de EU 
en dat het verband tussen binnenlandse en 
externe veiligheid aan belang heeft 
gewonnen;

Or. en
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Amendement 95
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de ontwikkelingen 
en de instabiliteit in het Midden-Oosten, 
Noord-Afrika en de Kaukasus Da'esh en 
andere terreurgroepen in de gelegenheid 
hebben gesteld om vaste voet aan de grond 
te krijgen in landen die grenzen aan de EU, 
zoals de westelijke Balkanlanden, en dat 
het verband tussen binnenlandse en externe 
veiligheid aan belang heeft gewonnen;

K. overwegende dat de ontwikkelingen 
en de instabiliteit in het Midden-Oosten, 
Noord-Afrika en de Kaukasus Da'esh en 
andere terreurgroepen in de gelegenheid 
hebben gesteld om vaste voet aan de grond 
te krijgen in landen die grenzen aan de EU, 
zoals de westelijke Balkanlanden, en dat 
het verband tussen binnenlandse en externe 
veiligheid niet meer kan worden ontkend;

Or. fr

Amendement 96
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat militaire missies, 
zoals in Irak of Libië, verder hebben 
bijgedragen tot destabilisering van de 
aangrenzende regio's van de EU, de 
verzwakking van statelijke actoren en het 
voeden van de jihadistische retoriek van 
vergelding tegen "het westen";

Or. en

Amendement 97
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de 
grensoverschrijdende kenmerken van de 
terrorismedreiging voor een 
gecoördineerde EU-aanpak pleiten door 
samenwerking en ondersteuning te bieden 
in de vorm van capaciteitsopbouw in 
derde landen;

Or. en

Amendement 98
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat derde landen 
naar verluidt Da'esh en/of andere 
extremistische groeperingen hebben 
gefinancierd en hun militaire uitrusting 
hebben geleverd, en dat dit nader moet 
worden onderzocht;

Or. en

Amendement 99
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de strategie is 
gewijzigd sinds de militaire ineenstorting 
van Da'esh op zijn grondgebied, waarbij 
minder personen naar Syrië en Irak
afreizen voor terroristische doeleinden en 
jihadisten en "slapende cellen" in de EU 
worden aangemoedigd om aanslagen te 

L. overwegende dat duizenden in 
Europa geboren of in Europa wonende 
burgers, meestal uit slecht geïntegreerde 
gemeenschappen in meerdere EU-
lidstaten, zich hebben aangesloten bij 
terroristische activiteiten van Da'esh in 
Syrië en Irak, maar dat de strategie is 
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plegen in hun thuisland; gewijzigd sinds de militaire ineenstorting 
van Da'esh in die grondgebieden, waarbij 
een aantal Da'esh-strijders naar Europa 
terugkeren of naar andere landen afreizen 
voor terroristische doeleinden, namelijk 
naar landen met een zwak bestuur zoals 
Libië, en "slapende cellen" en individuele 
personen in de EU worden aangemoedigd 
om aanslagen te plegen;

Or. en

Amendement 100
Dominique Martin, André Elissen

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de strategie is 
gewijzigd sinds de militaire ineenstorting 
van Da'esh op zijn grondgebied, waarbij 
minder personen naar Syrië en Irak 
afreizen voor terroristische doeleinden en 
jihadisten en "slapende cellen" in de EU 
worden aangemoedigd om aanslagen te 
plegen in hun thuisland;

L. overwegende dat de strategie is 
gewijzigd sinds de militaire ineenstorting 
van Da'esh op zijn grondgebied, waarbij 
minder personen naar Syrië en Irak 
afreizen voor terroristische doeleinden en 
waarbij in de eerste plaats sommige 
jihadisten terugkeren en jihadisten en 
"slapende cellen" in de tweede plaats in de 
EU worden aangemoedigd om aanslagen te 
plegen in hun thuisland;

Or. fr

Amendement 101
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de strategie is 
gewijzigd sinds de militaire ineenstorting 
van Da'esh op zijn grondgebied, waarbij 
minder personen naar Syrië en Irak 

L. overwegende dat de strategie is 
gewijzigd sinds de militaire ineenstorting 
van Da'esh op zijn grondgebied, waarbij 
minder personen naar Syrië en Irak 
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afreizen voor terroristische doeleinden en 
jihadisten en "slapende cellen" in de EU 
worden aangemoedigd om aanslagen te 
plegen in hun thuisland;

afreizen voor terroristische doeleinden en 
jihadisten, zogeheten "slapende cellen" en 
daders die alleen opereren dan wel kleine 
groepen in de EU worden aangemoedigd 
om aanslagen te plegen in hun ontvangst-
of thuisland;

Or. de

Amendement 102
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de strategie is 
gewijzigd sinds de militaire ineenstorting 
van Da'esh op zijn grondgebied, waarbij 
minder personen naar Syrië en Irak 
afreizen voor terroristische doeleinden en 
jihadisten en "slapende cellen" in de EU 
worden aangemoedigd om aanslagen te 
plegen in hun thuisland;

L. overwegende dat de strategie 
mogelijk is gewijzigd sinds de militaire 
ineenstorting van Da'esh op zijn 
grondgebied, waarbij minder personen naar 
Syrië en Irak afreizen voor terroristische 
doeleinden en jihadisten en "slapende 
cellen" in de EU worden aangemoedigd om 
aanslagen te plegen in hun thuisland;

Or. en

Amendement 103
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de strategie is 
gewijzigd sinds de militaire ineenstorting 
van Da'esh op zijn grondgebied, waarbij 
minder personen naar Syrië en Irak 
afreizen voor terroristische doeleinden en 
jihadisten en "slapende cellen" in de EU 
worden aangemoedigd om aanslagen te 
plegen in hun thuisland;

L. overwegende dat de strategie is 
gewijzigd sinds de militaire ineenstorting 
van Da'esh in Irak en Syrië, waarbij 
minder personen naar Syrië en Irak 
afreizen voor terroristische doeleinden en 
"slapende terreurcellen" in de EU worden 
geactiveerd om aanslagen te plegen in hun 
thuisland;
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Or. fr

Amendement 104
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de strategie is 
gewijzigd sinds de militaire ineenstorting 
van Da'esh op zijn grondgebied, waarbij 
minder personen naar Syrië en Irak 
afreizen voor terroristische doeleinden en
jihadisten en "slapende cellen" in de EU 
worden aangemoedigd om aanslagen te 
plegen in hun thuisland;

L. overwegende dat de strategie is 
gewijzigd sinds de militaire ineenstorting 
van Da'esh op zijn grondgebied, waarbij 
minder personen naar Syrië en Irak 
afreizen voor terroristische doeleinden en 
gewelddadige personen in de EU worden 
aangemoedigd om aanslagen te plegen in 
hun thuisland;

Or. en

Amendement 105
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat Da'esh en 
Al Qaida financieel zelfvoorzienend zijn 
en dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede mensenhandel, 
slavernij, uitbuiting van kinderen, 
racketeering en afpersing bronnen van 
inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat het 
verband tussen georganiseerde misdaad en 
terreurgroepen een toenemende dreiging 
vormt voor de veiligheid; overwegende dat 
met deze inkomstenbronnen toekomstige 
criminele activiteiten van Al Qaida zouden 
kunnen worden gefinancierd, alsook van 

M. overwegende dat grootschalige 
internationale terreurorganisaties
financieel zelfvoorzienend zijn en dat de 
illegale handel in onder meer goederen, 
wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede mensenhandel, 
slavernij, uitbuiting van kinderen, 
racketeering en afpersing bronnen van 
inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat het 
verband tussen georganiseerde misdaad en 
terreurgroepen een toenemende dreiging 
vormt voor de veiligheid; overwegende dat 
de EU-lidstaten de veiligheidsbedreiging 
vaak onderschatten doordat zij de EU-
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Da'esh na de territoriale ineenstorting in 
Syrië en Irak;

richtlijnen voor de bestrijding van het 
witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme niet effectief toepassen en het 
btw-stelsel van de EU niet hervormen met 
het oog op het voorkomen van misbruik 
door terroristen en georganiseerde 
misdaad; overwegende dat met deze 
inkomstenbronnen toekomstige criminele 
activiteiten van grootschalige 
internationale terreurorganisaties zouden 
kunnen worden gefinancierd;

Or. en

Amendement 106
Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat Da'esh en 
Al Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 
dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede mensenhandel, 
slavernij, uitbuiting van kinderen, 
racketeering en afpersing bronnen van 
inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat het 
verband tussen georganiseerde misdaad en 
terreurgroepen een toenemende dreiging 
vormt voor de veiligheid; overwegende dat 
met deze inkomstenbronnen toekomstige 
criminele activiteiten van Al Qaida zouden 
kunnen worden gefinancierd, alsook van 
Da'esh na de territoriale ineenstorting in 
Syrië en Irak;

M. overwegende dat Da'esh en 
Al Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 
dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede mensenhandel, 
slavernij, uitbuiting van kinderen, 
racketeering en afpersing bronnen van 
inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat het 
verband tussen georganiseerde misdaad en 
terreurgroepen een toenemende dreiging 
vormt voor de veiligheid; overwegende dat 
met deze inkomstenbronnen toekomstige 
criminele activiteiten van Al Qaida zouden 
kunnen worden gefinancierd, alsook van 
Da'esh na de territoriale ineenstorting in 
Syrië en Irak; overwegende dat Hezbollah 
financiële steun ontvangt van de 
Islamitische Republiek Iran en zichzelf 
financiert via donaties, onder meer van 
bepaalde Europese aanhangers, alsmede 
door drugshandel en andere illegale 
activiteiten;

Or. it
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Amendement 107
Heinz K. Becker, Milan Zver, Artis Pabriks, Péter Niedermüller, Lorenzo Cesa

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat Da'esh en 
Al Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 
dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede mensenhandel, 
slavernij, uitbuiting van kinderen, 
racketeering en afpersing bronnen van 
inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat het 
verband tussen georganiseerde misdaad en 
terreurgroepen een toenemende dreiging 
vormt voor de veiligheid; overwegende dat 
met deze inkomstenbronnen toekomstige 
criminele activiteiten van Al Qaida zouden 
kunnen worden gefinancierd, alsook van 
Da'esh na de territoriale ineenstorting in 
Syrië en Irak;

M. overwegende dat Da'esh en 
Al Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 
dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede mensenhandel, 
slavernij, uitbuiting van kinderen, 
racketeering en afpersing bronnen van 
inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat het 
verband tussen georganiseerde misdaad en 
terreurgroepen een toenemende dreiging 
vormt voor de veiligheid; overwegende dat 
met deze inkomstenbronnen toekomstige 
criminele activiteiten van Al Qaida zouden 
kunnen worden gefinancierd, alsook van 
Da'esh na de territoriale ineenstorting in 
Syrië en Irak; overwegende dat Hezbollah 
aanzienlijke financiering ontvangt van 
zijn beschermheer, de Islamitische 
Republiek Iran, en daarnaast zijn 
inkomsten haalt uit donaties, onder meer 
van zijn aanhangers in Europa, en uit 
drugshandel en andere illegale 
activiteiten;

Or. en

Amendement 108
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat Da'esh en Al 
Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 

M. overwegende dat Da'esh en Al 
Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 
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dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede mensenhandel, 
slavernij, uitbuiting van kinderen, 
racketeering en afpersing bronnen van 
inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat het 
verband tussen georganiseerde misdaad en 
terreurgroepen een toenemende dreiging 
vormt voor de veiligheid; overwegende dat 
met deze inkomstenbronnen toekomstige 
criminele activiteiten van Al Qaida 
zouden kunnen worden gefinancierd, 
alsook van Da'esh na de territoriale 
ineenstorting in Syrië en Irak;

dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede mensenhandel, 
slavernij, uitbuiting van kinderen, 
racketeering en afpersing bronnen van 
inkomsten zijn gebleken voor 
terreurgroepen; overwegende dat het 
verband tussen georganiseerde misdaad en 
terreurgroepen een grote dreiging vormt 
voor de veiligheid;

Or. fr

Amendement 109
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat Da'esh en 
Al Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 
dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede mensenhandel, 
slavernij, uitbuiting van kinderen, 
racketeering en afpersing bronnen van 
inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat het
verband tussen georganiseerde misdaad en 
terreurgroepen een toenemende dreiging 
vormt voor de veiligheid; overwegende dat 
met deze inkomstenbronnen toekomstige
criminele activiteiten van Al Qaida zouden 
kunnen worden gefinancierd, alsook van 
Da'esh na de territoriale ineenstorting in 
Syrië en Irak;

M. overwegende dat Da'esh en 
Al Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 
worden gefinancierd door niet alleen 
statelijke en niet-statelijke actoren maar 
ook via hun eigen activiteiten op het 
gebied van de illegale handel in onder 
meer goederen, wapens, olie, drugs, 
sigaretten en cultuurobjecten, alsmede 
mensenhandel, slavernij, uitbuiting van 
kinderen, racketeering en afpersing; 
overwegende dat het verband tussen 
georganiseerde misdaad en terreurgroepen 
een toenemende dreiging vormt voor de 
veiligheid; overwegende dat 
belastingparadijzen en diverse mazen in 
de Europese en mondiale financiële 
stelsels het voortdurend witwassen van 
geld en de financiering van criminele 
activiteiten van Al Qaida, alsook van 
Da'esh en andere terreurgroepen 
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wereldwijd mogelijk maken; 

Or. en

Amendement 110
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat Da'esh en Al 
Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 
dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede mensenhandel, 
slavernij, uitbuiting van kinderen, 
racketeering en afpersing bronnen van 
inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat het 
verband tussen georganiseerde misdaad en 
terreurgroepen een toenemende dreiging 
vormt voor de veiligheid; overwegende dat 
met deze inkomstenbronnen toekomstige 
criminele activiteiten van Al Qaida zouden 
kunnen worden gefinancierd, alsook van 
Da'esh na de territoriale ineenstorting in 
Syrië en Irak;

M. overwegende dat Da'esh en Al 
Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 
dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, grond- en brandstoffen, 
drugs, sigaretten en cultuurobjecten, 
alsmede mensenhandel, slavernij, 
uitbuiting van kinderen en andere 
criminele activiteiten bronnen van 
inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat het 
verband tussen georganiseerde misdaad en 
terreurgroepen een toenemende dreiging 
vormt voor de veiligheid; overwegende dat 
met deze inkomstenbronnen toekomstige 
criminele activiteiten van Al Qaida zouden 
kunnen worden gefinancierd, alsook van 
Da'esh na de territoriale ineenstorting in 
Syrië en Irak, en er van mogelijke 
organisaties die Da'esh hebben opgevolgd 
en andere terroristische actoren een 
soortgelijk gevaar uitgaat;

Or. de

Amendement 111
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat Da'esh en M. overwegende dat Da'esh en 
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Al Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 
dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede mensenhandel, 
slavernij, uitbuiting van kinderen, 
racketeering en afpersing bronnen van 
inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat het 
verband tussen georganiseerde misdaad en 
terreurgroepen een toenemende dreiging 
vormt voor de veiligheid; overwegende dat 
met deze inkomstenbronnen toekomstige 
criminele activiteiten van Al Qaida 
zouden kunnen worden gefinancierd, 
alsook van Da'esh na de territoriale 
ineenstorting in Syrië en Irak;

Al Qaida ernaar streven financieel 
zelfvoorzienend te zijn en dat de illegale 
handel in onder meer goederen, wapens, 
olie, drugs, sigaretten en cultuurobjecten, 
alsmede mensenhandel, slavernij, 
uitbuiting van kinderen, racketeering en 
afpersing bronnen van inkomsten zijn 
geworden voor terreurgroepen; 
overwegende dat de mogelijke verbanden
tussen georganiseerde misdaad en 
terreurgroepen een toenemende dreiging 
voor de veiligheid kunnen vormen waar 
rekening mee moet worden gehouden;

Or. en

Amendement 112
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat Da'esh en 
Al Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 
dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede mensenhandel, 
slavernij, uitbuiting van kinderen, 
racketeering en afpersing bronnen van 
inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat het 
verband tussen georganiseerde misdaad en 
terreurgroepen een toenemende dreiging 
vormt voor de veiligheid; overwegende dat 
met deze inkomstenbronnen toekomstige 
criminele activiteiten van Al Qaida zouden 
kunnen worden gefinancierd, alsook van 
Da'esh na de territoriale ineenstorting in 
Syrië en Irak;

M. overwegende dat Da'esh en 
Al Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 
dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede mensenhandel, 
slavernij, uitbuiting van kinderen, 
racketeering en afpersing bronnen van 
inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat het 
verband tussen georganiseerde misdaad en 
terreurgroepen een toenemende dreiging 
vormt voor de veiligheid; overwegende dat 
met deze inkomstenbronnen toekomstige 
criminele activiteiten van Al Qaida zouden 
kunnen worden gefinancierd, alsook van 
Da'esh na de territoriale ineenstorting in 
Syrië en Irak; overwegende dat deze 
internationale terreurorganisaties vaak 
worden gesteund door statelijke actoren;
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Or. en

Amendement 113
Edward Czesak

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat Da'esh en 
Al Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 
dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede mensenhandel, 
slavernij, uitbuiting van kinderen, 
racketeering en afpersing bronnen van 
inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat het 
verband tussen georganiseerde misdaad 
en terreurgroepen een toenemende 
dreiging vormt voor de veiligheid; 
overwegende dat met deze 
inkomstenbronnen toekomstige criminele 
activiteiten van Al Qaida zouden kunnen 
worden gefinancierd, alsook van Da'esh na 
de territoriale ineenstorting in Syrië en 
Irak;

M. overwegende dat Da'esh en 
Al Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 
dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede mensenhandel, 
slavernij, uitbuiting van kinderen, 
racketeering en afpersing bronnen van 
inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat met deze 
inkomstenbronnen toekomstige criminele 
activiteiten van Al Qaida zouden kunnen 
worden gefinancierd, alsook van Da'esh na 
de territoriale ineenstorting in Syrië en 
Irak;

Or. en

Amendement 114
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat Da'esh en Al 
Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 
dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede mensenhandel, 
slavernij, uitbuiting van kinderen, 

M. overwegende dat Da'esh en Al 
Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 
dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede btw-fraude,
mensenhandel, slavernij, uitbuiting van 
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racketeering en afpersing bronnen van 
inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat het 
verband tussen georganiseerde misdaad en 
terreurgroepen een toenemende dreiging 
vormt voor de veiligheid; overwegende dat 
met deze inkomstenbronnen toekomstige 
criminele activiteiten van Al Qaida zouden 
kunnen worden gefinancierd, alsook van 
Da'esh na de territoriale ineenstorting in 
Syrië en Irak;

kinderen, racketeering en afpersing 
bronnen van inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat het 
verband tussen georganiseerde misdaad en 
terreurgroepen een toenemende dreiging 
vormt voor de veiligheid; overwegende dat 
met deze inkomstenbronnen toekomstige 
criminele activiteiten van Al Qaida zouden 
kunnen worden gefinancierd, alsook van 
Da'esh na de territoriale ineenstorting in 
Syrië en Irak;

Or. fr

Amendement 115
Dubravka Šuica

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat Da'esh en 
Al Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 
dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede mensenhandel, 
slavernij, uitbuiting van kinderen, 
racketeering en afpersing bronnen van 
inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat het 
verband tussen georganiseerde misdaad en 
terreurgroepen een toenemende dreiging 
vormt voor de veiligheid; overwegende dat 
met deze inkomstenbronnen toekomstige 
criminele activiteiten van Al Qaida zouden 
kunnen worden gefinancierd, alsook van 
Da'esh na de territoriale ineenstorting in 
Syrië en Irak;

M. overwegende dat Da'esh en 
Al Qaida financieel zelfvoorzienend zijn en 
dat de illegale handel in onder meer 
goederen, wapens, olie, drugs, sigaretten en 
cultuurobjecten, alsmede mensenhandel, 
slavernij, uitbuiting van kinderen, 
racketeering en afpersing bronnen van 
inkomsten zijn geworden voor 
terreurgroepen; overwegende dat het 
mogelijke verband tussen georganiseerde 
misdaad en terreurgroepen een toenemende 
dreiging vormt voor de veiligheid; 
overwegende dat met deze 
inkomstenbronnen toekomstige criminele 
activiteiten van Al Qaida zouden kunnen 
worden gefinancierd, alsook van Da'esh na 
de territoriale ineenstorting in Syrië en 
Irak;

Or. en

Amendement 116
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat Da'esh en andere 
terreurgroepen in hun financiering 
hebben kunnen voorzien dankzij de 
actieve of passieve medeplichtigheid van 
sommige landen, met inbegrip van 
zogenaamde EU-bondgenoten in de strijd 
tegen terrorisme zoals Turkije en Saudi-
Arabië, maar ook dankzij particuliere 
Europese actoren;

Or. fr

Amendement 117
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat een repressief 
bestuur, een ongezonde maatschappelijke 
en economische situatie, met hoge 
werkloosheid, gebrekkige 
onderwijsstelsels en een sektarisch 
binnenlands en buitenlands beleid in een 
aantal landen in het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika een voedingsbodem voor 
radicalisering hebben gevormd en aan de 
terrorismedreiging hebben bijgedragen;

Or. en

Amendement 118
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat een repressief 
bestuur, een ongezonde maatschappelijke 
en economische situatie, met hoge 
werkloosheid, gebrekkige 
onderwijsstelsels en een sektarisch 
binnenlands en buitenlands beleid in een 
aantal landen in het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika een voedingsbodem voor 
radicalisering hebben gevormd en aan de 
terrorismedreiging hebben bijgedragen;

Or. en

Amendement 119
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat terroristen kleine 
wapens en explosieven blijven gebruiken 
en steeds vaker grijpen naar op de 
gelegenheid afgestemde wapens zoals 
voertuigen, vrachtwagens en messen; 
overwegende dat recente aanslagen ofwel 
grondig waren voorbereid, ofwel spontaan 
werden gepleegd;

N. overwegende dat terroristen kleine 
wapens en explosieven blijven gebruiken 
en steeds vaker grijpen naar op de 
gelegenheid afgestemde wapens zoals 
voertuigen, vrachtwagens en messen; 
overwegende dat recente aanslagen ofwel 
grondig waren voorbereid, ofwel spontaan 
werden gepleegd door personen die 
gewone instrumenten als wapen 
gebruiken in aanslagen met lage kosten 
tegen zachte doelwitten, met als doel om 
zoveel mogelijk willekeurige 
burgerslachtoffers te maken;

Or. en

Amendement 120
Kristina Winberg, Anders Primdahl Vistisen
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Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat terroristen kleine 
wapens en explosieven blijven gebruiken 
en steeds vaker grijpen naar op de 
gelegenheid afgestemde wapens zoals 
voertuigen, vrachtwagens en messen; 
overwegende dat recente aanslagen ofwel 
grondig waren voorbereid, ofwel spontaan 
werden gepleegd;

N. overwegende dat terroristen kleine 
wapens (bijna uitsluitend illegale 
vuurwapens die illegaal in de EU zijn 
ingevoerd en dus niet van legale 
wapenbezitters binnen de EU afkomstig 
zijn) en explosieven blijven gebruiken en 
steeds vaker grijpen naar op de 
gelegenheid afgestemde wapens zoals 
voertuigen, vrachtwagens en messen; 
overwegende dat recente aanslagen ofwel 
grondig waren voorbereid, ofwel spontaan 
werden gepleegd;

Or. en

Amendement 121
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat terroristen kleine 
wapens en explosieven blijven gebruiken 
en steeds vaker grijpen naar op de 
gelegenheid afgestemde wapens zoals 
voertuigen, vrachtwagens en messen; 
overwegende dat recente aanslagen ofwel 
grondig waren voorbereid, ofwel spontaan 
werden gepleegd;

N. overwegende dat terroristen kleine 
wapens en explosieven blijven gebruiken 
en steeds vaker grijpen naar op de 
gelegenheid afgestemde wapens zoals 
landvoertuigen, luchtvaartuigen en 
schepen, slag- en steekwapens alsook
chemische stoffen; overwegende dat 
recente aanslagen ofwel grondig waren 
voorbereid, ofwel spontaan werden 
gepleegd;

Or. de

Amendement 122
Dominique Martin



PE627.791v02-00 68/187 AM\1163127NL.docx

NL

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat terroristen kleine 
wapens en explosieven blijven gebruiken 
en steeds vaker grijpen naar op de 
gelegenheid afgestemde wapens zoals 
voertuigen, vrachtwagens en messen; 
overwegende dat recente aanslagen ofwel 
grondig waren voorbereid, ofwel spontaan 
werden gepleegd;

N. overwegende dat terroristen kleine 
wapens en explosieven blijven gebruiken 
en steeds vaker grijpen naar op het doel of
de gelegenheid afgestemde wapens zoals 
voertuigen, vrachtwagens en bijlen en
messen; overwegende dat recente 
aanslagen ofwel grondig waren voorbereid, 
ofwel spontaan werden gepleegd;

Or. fr

Amendement 123
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat terroristen kleine 
wapens en explosieven blijven gebruiken 
en steeds vaker grijpen naar op de 
gelegenheid afgestemde wapens zoals 
voertuigen, vrachtwagens en messen; 
overwegende dat recente aanslagen ofwel 
grondig waren voorbereid, ofwel spontaan 
werden gepleegd;

N. overwegende dat recente aanslagen 
hebben aangetoond dat het gebruik van 
vuurwapens en explosieven een klassieke 
modus operandi van terreurgroepen en 
individuele terroristen blijft, maar dat zij 
steeds vaker andere soorten wapens en 
werkwijzen hanteren, die minder 
gesofisticeerd en moeilijker op te sporen 
zijn;

Or. fr

Amendement 124
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat terroristen kleine N. overwegende dat terroristen kleine 
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wapens en explosieven blijven gebruiken 
en steeds vaker grijpen naar op de 
gelegenheid afgestemde wapens zoals 
voertuigen, vrachtwagens en messen; 
overwegende dat recente aanslagen ofwel 
grondig waren voorbereid, ofwel spontaan
werden gepleegd;

wapens en explosieven blijven gebruiken 
en steeds vaker grijpen naar op het doel
afgestemde wapens zoals voertuigen, 
vrachtwagens en messen; overwegende dat 
recente aanslagen door geïsoleerde 
individuen waren voorbereid of werden 
gepleegd;

Or. fr

Amendement 125
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging N bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N bis. overwegende dat het gebruik van 
drones ook een reële en ernstige 
bedreiging vormt, met name gezien de 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire risico's (CBRN);

Or. fr

Amendement 126
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de terugkeer van 
buitenlandse terroristische strijders en hun 
gezinnen specifieke problemen met zich 
meebrengt op het gebied van veiligheid en 
radicalisering; overwegende dat 
terugkerende kinderen specifieke 
problemen met zich meebrengen, omdat zij 
tegelijkertijd zowel slachtoffers als 
potentiële daders kunnen zijn;

O. overwegende dat de terugkeer van 
buitenlandse terroristische strijders en hun 
gezinnen specifieke problemen met zich 
meebrengt op het gebied van veiligheid en 
radicalisering; overwegende dat 
terugkerende kinderen en echtgenotes van 
buitenlandse terroristische strijders
specifieke problemen met zich 
meebrengen, omdat zij tegelijkertijd zowel 
slachtoffers als potentiële daders kunnen 
zijn; overwegende dat hun justitiële 
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behandeling en maatschappelijke 
herintegratie een belangrijke maatstaf 
vormen voor de eerlijkheid, openheid en 
inclusiviteit van onze samenlevingen;

Or. en

Amendement 127
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de terugkeer van 
buitenlandse terroristische strijders en 
hun gezinnen specifieke problemen met 
zich meebrengt op het gebied van 
veiligheid en radicalisering; overwegende 
dat terugkerende kinderen specifieke 
problemen met zich meebrengen, omdat zij 
tegelijkertijd zowel slachtoffers als 
potentiële daders kunnen zijn;

O. overwegende dat de terugkeer van 
door terreurgroepen geronselde mannen 
en vrouwen en hun gezinnen specifieke 
problemen met zich meebrengt op het 
gebied van veiligheid, radicalisering en 
herintegratie; overwegende dat naar hun 
thuisland teruggekeerde kinderen 
specifieke problemen met zich 
meebrengen, omdat zij in de meeste 
gevallen slachtoffers zijn en ook kunnen 
zijn uitgebuit;

Or. fr

Amendement 128
Monika Hohlmeier, Milan Zver, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivo 
Belet, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Emil Radev, 
Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de terugkeer van 
buitenlandse terroristische strijders en hun 
gezinnen specifieke problemen met zich 
meebrengt op het gebied van veiligheid en 
radicalisering; overwegende dat 
terugkerende kinderen specifieke 

O. overwegende dat de terugkeer van 
buitenlandse terroristische strijders en hun 
gezinnen specifieke problemen met zich 
meebrengt op het gebied van veiligheid en 
radicalisering; overwegende dat 
terugkerende kinderen specifieke 
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problemen met zich meebrengen, omdat zij 
tegelijkertijd zowel slachtoffers als 
potentiële daders kunnen zijn;

problemen met zich meebrengen, omdat zij 
tegelijkertijd zowel slachtoffers als 
potentiële daders – mogelijk jaren of 
decennia lang vermomd – kunnen zijn;

Or. en

Amendement 129
Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Brando Benifei, Barbara Matera, Merja 
Kyllönen, Hilde Vautmans, Jana Žitňanská, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de terugkeer van 
buitenlandse terroristische strijders en hun 
gezinnen specifieke problemen met zich 
meebrengt op het gebied van veiligheid en 
radicalisering; overwegende dat 
terugkerende kinderen specifieke 
problemen met zich meebrengen, omdat zij 
tegelijkertijd zowel slachtoffers als
potentiële daders kunnen zijn;

O. overwegende dat de terugkeer van 
buitenlandse terroristische strijders en hun 
gezinnen specifieke problemen met zich 
meebrengt op het gebied van veiligheid en 
radicalisering; overwegende dat 
terugkerende kinderen specifieke 
uitdagingen met zich meebrengen, omdat 
zij als minderjarige slachtoffers 
bescherming nodig hebben en
tegelijkertijd potentiële daders kunnen 
worden;

Or. en

Amendement 130
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de terugkeer van 
buitenlandse terroristische strijders en hun 
gezinnen specifieke problemen met zich 
meebrengt op het gebied van veiligheid en 
radicalisering; overwegende dat 
terugkerende kinderen specifieke 

O. overwegende dat de terugkeer van 
buitenlandse terroristische strijders en hun 
gezinnen specifieke problemen met zich 
meebrengt op het gebied van veiligheid, 
rehabilitatie en maatschappelijke 
herintegratie; overwegende dat 
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problemen met zich meebrengen, omdat zij 
tegelijkertijd zowel slachtoffers als 
potentiële daders kunnen zijn;

terugkerende kinderen specifieke 
problemen met zich meebrengen, omdat zij 
tegelijkertijd zowel slachtoffers als 
potentiële daders kunnen zijn;

Or. en

Amendement 131
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de terugkeer van 
buitenlandse terroristische strijders en hun 
gezinnen specifieke problemen met zich 
meebrengt op het gebied van veiligheid en 
radicalisering; overwegende dat 
terugkerende kinderen specifieke 
problemen met zich meebrengen, omdat zij 
tegelijkertijd zowel slachtoffers als 
potentiële daders kunnen zijn;

O. overwegende dat de terugkeer van 
buitenlandse terroristische strijders en hun 
gezinnen specifieke problemen met zich 
meebrengt op het gebied van veiligheid en 
radicalisering; overwegende dat 
terugkerende kinderen specifieke 
problemen met zich meebrengen, omdat zij 
tegelijkertijd zowel slachtoffers als 
geweldplegers kunnen zijn;

Or. fr

Amendement 132
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de terugkeer van 
buitenlandse terroristische strijders en hun 
gezinnen specifieke problemen met zich 
meebrengt op het gebied van veiligheid en 
radicalisering; overwegende dat 
terugkerende kinderen specifieke 
problemen met zich meebrengen, omdat zij 
tegelijkertijd zowel slachtoffers als 
potentiële daders kunnen zijn;

O. overwegende dat de terugkeer van 
buitenlandse terroristische strijders en hun 
gezinnen specifieke problemen met zich 
meebrengt op het gebied van veiligheid en 
radicalisering; overwegende dat 
terugkerende kinderen en vrouwen 
specifieke problemen met zich 
meebrengen, omdat zij tegelijkertijd zowel 
slachtoffers als potentiële daders kunnen 
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zijn;

Or. en

Amendement 133
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de terugkeer van 
buitenlandse terroristische strijders en hun 
gezinnen specifieke problemen met zich 
meebrengt op het gebied van veiligheid en 
radicalisering; overwegende dat 
terugkerende kinderen specifieke 
problemen met zich meebrengen, omdat zij 
tegelijkertijd zowel slachtoffers als 
potentiële daders kunnen zijn;

O. overwegende dat de terugkeer van 
buitenlandse terroristische strijders en hun 
gezinnen specifieke problemen met zich 
meebrengt op het gebied van veiligheid en 
radicalisering; overwegende dat 
terugkerende kinderen specifieke 
problemen met zich kunnen meebrengen, 
omdat zij tegelijkertijd zowel slachtoffers 
als potentiële daders kunnen zijn;

Or. de

Amendement 134
Kristina Winberg

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de terugkeer van 
buitenlandse terroristische strijders en hun 
gezinnen specifieke problemen met zich 
meebrengt op het gebied van veiligheid en 
radicalisering; overwegende dat 
terugkerende kinderen specifieke 
problemen met zich meebrengen, omdat zij 
tegelijkertijd zowel slachtoffers als 
potentiële daders kunnen zijn;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en
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Amendement 135
Dominique Martin, André Elissen

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende in hetzelfde verband 
dat geradicaliseerde jihadisten die hun 
gevangenisstraf hebben uitgezeten, maar 
niet gederadicaliseerd zijn, een even grote 
bedreiging vormen;

Or. fr

Amendement 136
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat deze 
terugkeerders vaak langdurig ideologisch 
zijn geïndoctrineerd en militair zijn 
getraind in het gebruik van wapens en 
explosieven en in sommige gevallen 
aansluiting hebben gezocht bij andere 
terroristen, mogelijk voormalige 
buitenlandse strijders, met wie zij 
grensoverschrijdende netwerken vormen;

P. overwegende dat deze 
terugkeerders vaak langdurig ideologisch 
zijn geïndoctrineerd en militair zijn 
getraind in het gebruik van wapens en 
explosieven alsook in verschillende 
verhullings-, aanvals- en 
gevechtstechnieken en in sommige 
gevallen aansluiting hebben gezocht bij 
andere terroristen, mogelijk voormalige 
buitenlandse strijders, met wie zij 
grensoverschrijdende netwerken vormen;

Or. de

Amendement 137
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging P
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Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat deze 
terugkeerders vaak langdurig ideologisch 
zijn geïndoctrineerd en militair zijn 
getraind in het gebruik van wapens en 
explosieven en in sommige gevallen 
aansluiting hebben gezocht bij andere 
terroristen, mogelijk voormalige 
buitenlandse strijders, met wie zij 
grensoverschrijdende netwerken vormen;

P. overwegende dat deze 
terugkeerders, hoewel ze momenteel niet 
erg talrijk zijn, vaak langdurig ideologisch 
zijn geïndoctrineerd en militair zijn 
getraind in het gebruik van wapens en 
explosieven en in sommige gevallen 
aansluiting hebben gezocht bij andere 
terroristen, mogelijk voormalige 
buitenlandse strijders, met wie zij 
grensoverschrijdende netwerken kunnen 
hebben gevormd;

Or. fr

Amendement 138
Anna Maria Corazza Bildt, Brando Benifei, Barbara Matera, Merja Kyllönen, Hilde 
Vautmans, Jana Žitňanská, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat deze 
terugkeerders vaak langdurig ideologisch 
zijn geïndoctrineerd en militair zijn 
getraind in het gebruik van wapens en 
explosieven en in sommige gevallen 
aansluiting hebben gezocht bij andere 
terroristen, mogelijk voormalige 
buitenlandse strijders, met wie zij 
grensoverschrijdende netwerken vormen;

P. overwegende dat sommige van
deze terugkeerders mogelijk langdurig 
ideologisch zijn geïndoctrineerd en militair 
zijn getraind in het gebruik van wapens en 
explosieven en in sommige gevallen 
mogelijk aansluiting hebben gezocht bij 
andere terroristen, mogelijk voormalige 
buitenlandse strijders, met wie zij 
grensoverschrijdende netwerken vormen;

Or. en

Amendement 139
Kristina Winberg

Ontwerpresolutie
Overweging P
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Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat deze 
terugkeerders vaak langdurig ideologisch 
zijn geïndoctrineerd en militair zijn 
getraind in het gebruik van wapens en 
explosieven en in sommige gevallen 
aansluiting hebben gezocht bij andere 
terroristen, mogelijk voormalige 
buitenlandse strijders, met wie zij 
grensoverschrijdende netwerken vormen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 140
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat terreuraanslagen 
in de EU zeer vaak worden gepleegd door 
EU-onderdanen, vaak migranten van de 
tweede of derde generatie, die zijn 
opgegroeid in de lidstaat waar zij een 
aanslag plegen, en door vreemdelingen 
die soms langdurig in de betreffende 
lidstaat hebben gewoond;

Q. overwegende dat terreuraanslagen 
in de EU voornamelijk door Europese 
burgers worden gepleegd;

Or. en

Amendement 141
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat terreuraanslagen 
in de EU zeer vaak worden gepleegd door 

Q. overwegende dat terreuraanslagen 
in de EU hoofdzakelijk worden gepleegd 
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EU-onderdanen, vaak migranten van de 
tweede of derde generatie, die zijn 
opgegroeid in de lidstaat waar zij een 
aanslag plegen, en door vreemdelingen die 
soms langdurig in de betreffende lidstaat 
hebben gewoond;

door EU-onderdanen die zijn
geradicaliseerd in de lidstaat waar zij een 
aanslag plegen;

Or. en

Amendement 142
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat terreuraanslagen 
in de EU zeer vaak worden gepleegd door 
EU-onderdanen, vaak migranten van de 
tweede of derde generatie, die zijn 
opgegroeid in de lidstaat waar zij een 
aanslag plegen, en door vreemdelingen die 
soms langdurig in de betreffende lidstaat 
hebben gewoond;

Q. overwegende dat terreuraanslagen 
in de EU zeer vaak worden gepleegd door 
EU-onderdanen, vaak migranten van de 
tweede of derde generatie, die zijn 
opgegroeid in de lidstaat waar zij een 
aanslag plegen, en door vreemdelingen die 
soms langdurig in de betreffende lidstaat 
hebben gewoond maar nog steeds van de 
maatschappij vervreemd zijn en daarom 
vatbaar zijn voor werving of 
instrumentalisering door 
terreurorganisaties;

Or. en

Amendement 143
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat terreuraanslagen 
in de EU zeer vaak worden gepleegd door 
EU-onderdanen, vaak migranten van de 
tweede of derde generatie, die zijn 
opgegroeid in de lidstaat waar zij een 

Q. overwegende dat terreuraanslagen 
in de EU zeer vaak worden gepleegd door 
EU-onderdanen en door onderdanen van 
derde landen die sinds lang in de 
betreffende lidstaat wonen of er zelfs 
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aanslag plegen, en door vreemdelingen
die soms langdurig in de betreffende 
lidstaat hebben gewoond;

geboren zijn;

Or. fr

Amendement 144
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat terreuraanslagen 
in de EU zeer vaak worden gepleegd door 
EU-onderdanen, vaak migranten van de 
tweede of derde generatie, die zijn 
opgegroeid in de lidstaat waar zij een 
aanslag plegen, en door vreemdelingen die 
soms langdurig in de betreffende lidstaat 
hebben gewoond;

Q. overwegende dat terreuraanslagen 
in de EU zeer vaak worden gepleegd door 
EU-onderdanen, vaak migranten die met de 
recente migratiegolven naar de EU zijn 
gekomen of migranten van de tweede of 
derde generatie, die zijn opgegroeid in de 
lidstaat waar zij een aanslag plegen, en 
door vreemdelingen die soms langdurig in 
de betreffende lidstaat hebben gewoond;

Or. fr

Amendement 145
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat terreuraanslagen 
in de EU zeer vaak worden gepleegd door 
EU-onderdanen, vaak migranten van de 
tweede of derde generatie, die zijn 
opgegroeid in de lidstaat waar zij een 
aanslag plegen, en door vreemdelingen die 
soms langdurig in de betreffende lidstaat 
hebben gewoond;

Q. overwegende dat terreuraanslagen 
in Europa zeer vaak worden gepleegd door 
EU-onderdanen, vaak migranten van de 
tweede of derde generatie, die zijn 
opgegroeid in de lidstaat waar zij een 
aanslag plegen, en door vreemdelingen die 
soms langdurig in de betreffende lidstaat 
hebben gewoond;

Or. en
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Amendement 146
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat de meeste 
migranten een nieuw leven willen 
opbouwen en willen integreren in onze 
landen, maar dat relatief weinig mensen 
voor een grote terreurdreiging kunnen 
zorgen, en dat onze samenlevingen en 
open grenzen kwetsbaar zijn voor 
misbruik, waarbij sommige terroristen 
gebruikmaken van de routes die 
migranten en asielzoekers afleggen naar 
Europese landen en de vrijheid van 
verkeer in Europa misbruiken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 147
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat de meeste 
migranten een nieuw leven willen 
opbouwen en willen integreren in onze 
landen, maar dat relatief weinig mensen 
voor een grote terreurdreiging kunnen 
zorgen, en dat onze samenlevingen en 
open grenzen kwetsbaar zijn voor 
misbruik, waarbij sommige terroristen 
gebruikmaken van de routes die 
migranten en asielzoekers afleggen naar 
Europese landen en de vrijheid van 
verkeer in Europa misbruiken;

Schrappen

Or. en
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Amendement 148
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat de meeste 
migranten een nieuw leven willen 
opbouwen en willen integreren in onze 
landen, maar dat relatief weinig mensen 
voor een grote terreurdreiging kunnen 
zorgen, en dat onze samenlevingen en 
open grenzen kwetsbaar zijn voor 
misbruik, waarbij sommige terroristen 
gebruikmaken van de routes die 
migranten en asielzoekers afleggen naar 
Europese landen en de vrijheid van 
verkeer in Europa misbruiken;

Schrappen

Or. en

Amendement 149
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat de meeste 
migranten een nieuw leven willen 
opbouwen en willen integreren in onze 
landen, maar dat relatief weinig mensen 
voor een grote terreurdreiging kunnen 
zorgen, en dat onze samenlevingen en 
open grenzen kwetsbaar zijn voor 
misbruik, waarbij sommige terroristen 
gebruikmaken van de routes die migranten 
en asielzoekers afleggen naar Europese 
landen en de vrijheid van verkeer in 
Europa misbruiken;

R. overwegende dat onze 
samenlevingen en open grenzen kwetsbaar 
zijn en door terreurgroepen worden 
gebruikt; overwegende dat terroristen 
hebben gebruikgemaakt van de routes die 
migranten en asielzoekers afleggen naar 
Europese landen en de vrijheid van verkeer 
in Europa misbruiken;
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Or. fr

Amendement 150
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat de meeste
migranten een nieuw leven willen 
opbouwen en willen integreren in onze 
landen, maar dat relatief weinig mensen 
voor een grote terreurdreiging kunnen 
zorgen, en dat onze samenlevingen en 
open grenzen kwetsbaar zijn voor 
misbruik, waarbij sommige terroristen 
gebruikmaken van de routes die 
migranten en asielzoekers afleggen naar 
Europese landen en de vrijheid van 
verkeer in Europa misbruiken;

R. overwegende dat 
overheidsinstanties, media of politieke 
figuren in geen geval migranten mogen 
verwarren met potentiële terroristen; 
overwegende dat sommige terroristen 
ongemerkt de buitengrenzen van de 
Europese Unie hebben overgestoken;

Or. en

Amendement 151
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat de meeste 
migranten een nieuw leven willen 
opbouwen en willen integreren in onze 
landen, maar dat relatief weinig mensen 
voor een grote terreurdreiging kunnen 
zorgen, en dat onze samenlevingen en open 
grenzen kwetsbaar zijn voor misbruik, 
waarbij sommige terroristen gebruikmaken 
van de routes die migranten en asielzoekers 
afleggen naar Europese landen en de 
vrijheid van verkeer in Europa misbruiken;

R. overwegende dat relatief weinig 
mensen voor een grote terreurdreiging 
kunnen zorgen, en dat onze samenlevingen 
en open grenzen kwetsbaar zijn voor 
misbruik, waarbij sommige terroristen 
gebruikmaken van de routes die migranten 
en asielzoekers afleggen naar Europese 
landen en de vrijheid van verkeer in 
Europa misbruiken;
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Or. fr

Amendement 152
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging R bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

R bis. overwegende dat het percentage 
verdachten van terrorisme onder 
migranten en vluchtelingen die naar de 
EU zijn gekomen volgens Frontex, 
EUNAVFOR MED Sophia en andere 
Europese veiligheidsagentschappen nabij 
nul was;

Or. en

Amendement 153
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat de stroom van 
irreguliere migranten en vluchtelingen 
problemen met zich meebrengt op het 
gebied van integratie, waar extremisten al 
van hebben geprofiteerd en in de toekomst 
wellicht nog van zullen profiteren;

Schrappen

Or. fr

Amendement 154
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Ontwerpresolutie
Overweging S
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Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat de stroom van 
irreguliere migranten en vluchtelingen 
problemen met zich meebrengt op het 
gebied van integratie, waar extremisten al 
van hebben geprofiteerd en in de toekomst 
wellicht nog van zullen profiteren;

Schrappen

Or. en

Amendement 155
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat de stroom van 
irreguliere migranten en vluchtelingen 
problemen met zich meebrengt op het 
gebied van integratie, waar extremisten al 
van hebben geprofiteerd en in de toekomst 
wellicht nog van zullen profiteren;

S. overwegende dat het feit dat 
voorrang wordt gegeven aan financiering 
voor maatregelen ten behoeve van 
grensbeheer boven integratie van 
migranten en vluchtelingen en 
financiering voor de aanpak van sociale 
uitsluiting, in combinatie met het gebrek 
aan rechtstreekse toegang tot lokale en 
regionale autoriteiten en 
maatschappelijke organisaties problemen 
met zich meebrengt op het gebied van 
integratie;

Or. en

Amendement 156
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat de stroom van S. overwegende dat de 
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irreguliere migranten en vluchtelingen 
problemen met zich meebrengt op het 
gebied van integratie, waar extremisten al 
van hebben geprofiteerd en in de toekomst 
wellicht nog van zullen profiteren;

maatschappelijke en culturele integratie 
van migranten en vluchtelingen problemen 
met zich meebrengt voor de Europese 
samenlevingen en grotere, specifieke en 
gerichte investeringen ten behoeve van 
sociale inclusie vereist, opdat gevoelens 
van uitsluiting of vervreemding niet door
extremisten en terroristische ronselaars 
kunnen worden misbruikt;

Or. en

Amendement 157
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat de stroom van 
irreguliere migranten en vluchtelingen 
problemen met zich meebrengt op het 
gebied van integratie, waar extremisten al 
van hebben geprofiteerd en in de toekomst 
wellicht nog van zullen profiteren;

S. overwegende dat de stroom van 
irreguliere migranten en vluchtelingen 
problemen met zich meebrengt op het 
gebied van integratie, waar extremisten en 
terroristen al van hebben geprofiteerd en 
in de toekomst wellicht nog van zullen 
profiteren;

Or. de

Amendement 158
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat de stroom van 
irreguliere migranten en vluchtelingen 
problemen met zich meebrengt op het 
gebied van integratie, waar extremisten al 
van hebben geprofiteerd en in de toekomst 
wellicht nog van zullen profiteren;

S. overwegende dat de stroom van 
irreguliere migranten en vluchtelingen 
problemen met zich meebrengt voor het 
integratieproces, waar extremisten al van 
hebben geprofiteerd en in de toekomst 
wellicht nog van zullen profiteren;
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Or. en

Amendement 159
Kristina Winberg

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat de stroom van 
irreguliere migranten en vluchtelingen 
problemen met zich meebrengt op het 
gebied van integratie, waar extremisten al 
van hebben geprofiteerd en in de toekomst 
wellicht nog van zullen profiteren;

S. overwegende dat de stroom van 
irreguliere migranten en vluchtelingen 
problemen met zich meebrengt op het 
gebied van assimilatie, waar extremisten al 
van hebben geprofiteerd en in de toekomst 
wellicht nog van zullen profiteren;

Or. en

Amendement 160
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Artis Pabriks

Ontwerpresolutie
Overweging S bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

S bis. overwegende dat er een risico 
bestaat dat terroristen misbruik maken 
van de vrijheid en de rechtsorde die de 
liberale democratieën van de EU bieden 
als schuilplaats voor de autocratische 
regimes in hun thuislanden, waar 
terreurdaden mogelijk worden bestraft 
met de doodstraf;

Or. en

Amendement 161
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks
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Ontwerpresolutie
Overweging S ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

S ter. overwegende dat er gevallen1 bis

bekend zijn waarbij slachtoffers van 
ernstige misdrijven die door Da'esh-
terroristen zijn gepleegd op Syrisch of 
Iraaks grondgebied de daders opnieuw 
tegenkwamen op het grondgebied van de 
EU – terwijl ze dachten dat ze veilig 
waren – waar beiden bescherming hadden 
aangevraagd;

__________________

1 bis https://www.dw.com/de/jesidin-trifft-
in-deutschland-auf-is-peiniger/a-
45119776

Or. en

Amendement 162
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat er nieuwe vormen 
van terrorisme kunnen worden gebruikt om 
aanslagen te plegen, waaronder 
cyberterrorisme en 
massavernietigingswapens; overwegende 
dat er een aanslag is verijdeld waarbij het 
zeer giftige biologische middel ricine zou 
worden gebruikt; overwegende dat er 
gevallen zijn waarin Da'esh chemische, 
biologische, radiologische of nucleaire 
wapens heeft gebruikt of wilde gebruiken, 
en mogelijke tactieken en methoden om 
aanslagen te plegen en mogelijke 
doelwitten heeft gedeeld via sociale media;

T. overwegende dat er nieuwe vormen 
van terrorisme kunnen worden gebruikt om 
aanslagen te plegen, waaronder 
cyberterrorisme en 
massavernietigingswapens; overwegende 
dat de EU haar cyberbeveiligingsbeleid 
moet versterken, met meer samenwerking 
tussen de lidstaten om deze nieuwe 
uitdagingen het hoofd te bieden; 
overwegende dat er een aanslag is verijdeld 
waarbij het zeer giftige biologische middel 
ricine zou worden gebruikt; overwegende 
dat er gevallen zijn waarin terreurgroepen
chemische, biologische, radiologische of 
nucleaire wapens hebben gebruikt of 
wilden gebruiken, en mogelijke tactieken 
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en methoden om aanslagen te plegen en 
mogelijke doelwitten hebben gedeeld via 
sociale media;

Or. en

Amendement 163
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Andrzej Grzyb, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej 
Zdrojewski, Milan Zver, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Artis Pabriks

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat er nieuwe vormen 
van terrorisme kunnen worden gebruikt om 
aanslagen te plegen, waaronder 
cyberterrorisme en 
massavernietigingswapens; overwegende 
dat er een aanslag is verijdeld waarbij het 
zeer giftige biologische middel ricine zou 
worden gebruikt; overwegende dat er 
gevallen zijn waarin Da'esh chemische, 
biologische, radiologische of nucleaire 
wapens heeft gebruikt of wilde gebruiken, 
en mogelijke tactieken en methoden om 
aanslagen te plegen en mogelijke 
doelwitten heeft gedeeld via sociale media;

T. overwegende dat er nieuwe vormen 
van terrorisme kunnen worden gebruikt om 
aanslagen te plegen, waaronder 
cyberterrorisme en 
massavernietigingswapens, mogelijk in 
combinatie met nieuwe technische 
instrumenten zoals drones; overwegende 
dat er een aanslag is verijdeld waarbij het 
zeer giftige biologische middel ricine zou 
worden gebruikt; overwegende dat er 
gevallen zijn waarin Da'esh chemische, 
biologische, radiologische of nucleaire 
wapens heeft gebruikt of wilde gebruiken, 
en mogelijke tactieken en methoden om 
aanslagen te plegen en mogelijke 
doelwitten heeft gedeeld via sociale media;

Or. en

Amendement 164
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat er nieuwe vormen 
van terrorisme kunnen worden gebruikt om 

T. overwegende dat het risico bestaat 
dat er nieuwe vormen van terrorisme 
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aanslagen te plegen, waaronder 
cyberterrorisme en 
massavernietigingswapens; overwegende 
dat er een aanslag is verijdeld waarbij het 
zeer giftige biologische middel ricine zou 
worden gebruikt; overwegende dat er 
gevallen zijn waarin Da'esh chemische, 
biologische, radiologische of nucleaire 
wapens heeft gebruikt of wilde gebruiken, 
en mogelijke tactieken en methoden om 
aanslagen te plegen en mogelijke 
doelwitten heeft gedeeld via sociale media;

opduiken die kunnen worden gebruikt om 
aanslagen te plegen, waaronder 
cyberterrorisme en 
massavernietigingswapens; overwegende 
dat er een aanslag is verijdeld waarbij het 
zeer giftige biologische middel ricine zou 
worden gebruikt; overwegende dat er 
gevallen zijn waarin Da'esh chemische, 
biologische, radiologische of nucleaire 
wapens heeft gebruikt of wilde gebruiken, 
en mogelijke tactieken en methoden om 
aanslagen te plegen en mogelijke 
doelwitten heeft gedeeld via sociale media;

Or. fr

Amendement 165
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat er nieuwe vormen 
van terrorisme kunnen worden gebruikt om 
aanslagen te plegen, waaronder 
cyberterrorisme en 
massavernietigingswapens; overwegende 
dat er een aanslag is verijdeld waarbij het 
zeer giftige biologische middel ricine zou 
worden gebruikt; overwegende dat er 
gevallen zijn waarin Da'esh chemische, 
biologische, radiologische of nucleaire 
wapens heeft gebruikt of wilde gebruiken, 
en mogelijke tactieken en methoden om 
aanslagen te plegen en mogelijke 
doelwitten heeft gedeeld via sociale media;

T. overwegende dat er nieuwe vormen 
van terrorisme kunnen worden gebruikt om 
aanslagen te plegen, waaronder 
cyberterrorisme en 
massavernietigingswapens; overwegende 
dat er een vermoedelijke aanslag is 
verijdeld waarbij het zeer giftige 
biologische middel ricine zou worden 
gebruikt; overwegende dat er gevallen zijn 
waarin Da'esh chemische, biologische, 
radiologische of nucleaire wapens heeft 
gebruikt of wilde gebruiken, en mogelijke 
tactieken en methoden om aanslagen te 
plegen en mogelijke doelwitten heeft 
gedeeld via sociale media;

Or. de

Amendement 166
Dominique Martin
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Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat er nieuwe vormen 
van terrorisme kunnen worden gebruikt om 
aanslagen te plegen, waaronder 
cyberterrorisme en 
massavernietigingswapens; overwegende 
dat er een aanslag is verijdeld waarbij het 
zeer giftige biologische middel ricine zou 
worden gebruikt; overwegende dat er 
gevallen zijn waarin Da'esh chemische, 
biologische, radiologische of nucleaire 
wapens heeft gebruikt of wilde gebruiken, 
en mogelijke tactieken en methoden om 
aanslagen te plegen en mogelijke 
doelwitten heeft gedeeld via sociale media;

T. overwegende dat er nieuwe vormen 
van terrorisme kunnen worden gebruikt om 
aanslagen te plegen, waaronder 
cyberterrorisme en 
massavernietigingswapens; overwegende 
dat er een aanslag is verijdeld waarbij het 
zeer giftige biologische middel ricine zou 
worden gebruikt; overwegende dat er 
gevallen zijn waarin Da'esh chemische, 
biologische, radiologische of nucleaire 
wapens heeft gebruikt of wilde gebruiken, 
en mogelijke instructievideo's en 
methoden om aanslagen te plegen en 
mogelijke doelwitten heeft gedeeld via 
sociale media;

Or. fr

Amendement 167
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Ontwerpresolutie
Overweging T bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

T bis. overwegende dat jaarlijks een 
groot aantal gevallen van smokkel van 
radiologisch of nucleair materiaal wordt 
geregistreerd in de incidenten- en 
smokkeldatabank van de Internationale 
Organisatie voor Atoomenergie (IAEA), 
wat het latente risico van deze stoffen laat 
zien, met name wat betreft de ernst van de 
potentiële gevolgen;

Or. en
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Amendement 168
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging T bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

T bis. overwegende dat de lidstaten 
verschillende strategieën hebben om te 
reageren op chemische, biologische, 
radiologische of nucleaire dreigingen en 
daarom in meer of mindere mate 
voorbereid zijn;

Or. en

Amendement 169
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging T ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

T ter. overwegende dat de Europese 
Raad van 28 juni 2018 ingenomen was 
met de gezamenlijke mededeling over de 
weerbaarheid van Europa tegen hybride 
en chemische, biologische, radiologische 
en nucleaire dreigingen, om vast te stellen 
op welke gebieden meer maatregelen 
nodig zijn om de essentiële bijdrage van 
de EU aan de aanpak van deze dreigingen 
uit te breiden en te versterken, en om de 
lidstaten en de Commissie op te roepen 
samen te werken om het actieplan voor 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire dreigingen met spoed volledig 
ten uitvoer te leggen;

Or. en
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Amendement 170
Dominique Martin, André Elissen

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat het door 
populisme aangewakkerde politieke debat 
over de terreurdreiging polarisatie in de 
samenleving teweeg kan brengen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 171
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat het door 
populisme aangewakkerde politieke debat 
over de terreurdreiging polarisatie in de 
samenleving teweeg kan brengen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 172
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat het door 
populisme aangewakkerde politieke debat 
over de terreurdreiging polarisatie in de 
samenleving teweeg kan brengen;

U. overwegende dat rechts-
extremisme in veel landen de inspiratie 
heeft gevormd voor een aantal aanslagen 
en een bedreiging vormt die moet worden 
aangepakt met het oog op de bescherming 
van de samenleving in het algemeen en 
niet in het minst de islamitische burgers 
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die vaak, maar niet uitsluitend, het 
doelwit zijn van deze aanslagen; 
overwegende dat de schaal, frequentie en 
aard van deze dreiging desalniettemin bij 
lange na niet te vergelijken zijn met die 
van de dreiging die afkomstig is van 
islamitische terroristen, die het centrale 
aandachtspunt van maatregelen voor 
terrorismebestrijding moeten blijven 
vormen;

Or. en

Amendement 173
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat het door 
populisme aangewakkerde politieke debat 
over de terreurdreiging polarisatie in de 
samenleving teweeg kan brengen;

U. overwegende dat het door 
populisme aangewakkerde politieke debat 
over de terreurdreiging polarisatie in 
samenlevingen teweeg kan brengen met 
het doel om de democratie, de sociale 
cohesie en de eerbiediging van 
grondrechten en mensenrechten 
wereldwijd te ondermijnen en zodoende 
terreurorganisaties in de kaart te spelen;

Or. en

Amendement 174
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat het door 
populisme aangewakkerde politieke debat 
over de terreurdreiging polarisatie in de 

U. overwegende dat de politieke 
uitbuiting van terrorisme tot meer 
haatzaaiende uitlatingen kan leiden en 
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samenleving teweeg kan brengen; een zogeheten "botsing van 
beschavingen" in de hand kan werken, in 
strijd met de democratische waarden en 
de mensenrechten;

Or. fr

Amendement 175
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat het door 
populisme aangewakkerde politieke debat 
over de terreurdreiging polarisatie in de 
samenleving teweeg kan brengen;

U. overwegende dat het door 
populisme aangewakkerde politieke debat 
over de terreurdreiging polarisatie in de 
samenleving teweeg kan brengen; 
overwegende dat er adequate onderwijs-
en opleidingsprogramma's nodig zijn met 
het oog op de verbetering van de 
weerbaarheid tegen populisme;

Or. en

Amendement 176
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Milan Zver, Andrzej Grzyb, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat het door 
populisme aangewakkerde politieke debat 
over de terreurdreiging polarisatie in de 
samenleving teweeg kan brengen;

U. overwegende dat het door 
populisme aangewakkerde politieke debat 
over de terreurdreiging polarisatie in de 
samenleving teweeg kan brengen die door 
zowel rechtsradicale als linksradicale 
onruststokers wordt uitgebuit;

Or. en
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Amendement 177
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat het door 
populisme aangewakkerde politieke debat 
over de terreurdreiging polarisatie in de 
samenleving teweeg kan brengen;

U. overwegende dat het door 
populisme aangewakkerde politieke debat 
over de terreurdreiging bijdraagt tot
polarisatie van onze samenlevingen, met 
alle risico's van dien;

Or. en

Amendement 178
Kristina Winberg

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat het door 
populisme aangewakkerde politieke debat 
over de terreurdreiging polarisatie in de 
samenleving teweeg kan brengen;

U. overwegende dat een open en 
eerlijk politiek debat over de 
terreurdreiging polarisatie in de 
samenleving teweeg kan brengen;

Or. en

Amendement 179
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa

Ontwerpresolutie
Overweging U bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

U bis. overwegende dat interactie tussen 
terreurorganisaties en georganiseerde 
criminele groepen, waarbij het vermogen 
om massale slachtoffers onder de 
burgerbevolking van de EU te maken 
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wordt gecombineerd met de logistieke 
capaciteit om dit mogelijk te maken, 
aanzienlijke risico's met zich meebrengt; 
overwegende dat de rechtshandhaving en 
de melding en analyse van inlichtingen 
ten aanzien van het verband tussen 
georganiseerde misdaad en terrorisme 
van een laag niveau is; overwegende dat 
er in veel lidstaten en op EU-niveau vaak 
een tekort is aan onderzoeks- en justitiële 
capaciteit voor georganiseerde misdaad;

Or. en

Amendement 180
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Overweging U bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

U bis. overwegende dat er in de Europese 
samenlevingen veel desinformatie en 
onjuiste verhalen over de terreurdreiging 
worden verspreid met het doel om onrust 
te stoken; overwegende dat de 
desinformatiecampagnes tot 
radicalisering binnen de lidstaten leiden;

Or. en

Amendement 181
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Ontwerpresolutie
Overweging U bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

U bis. overwegende dat terroristen 
proberen democratieën te verzwakken en 
omver te werpen; overwegende dat politici 
en regeringen een cruciale rol spelen om 
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brede consensus en sociale veerkracht te 
bereiken om onze democratische systemen 
doeltreffend te verdedigen;

Or. en

Amendement 182
Dominique Martin, André Elissen

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Preventie en bestrijding van radicalisering Preventie en bestrijding van islamistische
radicalisering

Or. fr

Amendement 183
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Preventie en bestrijding van radicalisering Preventie en bestrijding van gewelddadig 
extremisme

Or. en

Amendement 184
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging U bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

U bis. overwegende dat de definitie van 
radicalisering te vaak verbonden is met 
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politieke vertegenwoordigingen; 
overwegende dat het echte probleem in 
feite politiek geweld is; overwegende dat 
het onmogelijk is om slechts één route 
naar gewelddadig extremisme afzonderlijk 
te benaderen, omdat sociale cohesie, de 
politieke achtergrond, de economische 
situatie, religieuze en ideologische 
idealen, persoonlijke trauma's, 
psychologische kwetsbaarheden, iemands 
omgeving en netwerken een veelvoud aan 
factoren en prikkels vormen;

Or. en

Amendement 185
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging U bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

U bis. overwegende dat de 
terreurdreiging evengoed van een op onze 
bodem opgegroeide dader met een 
migratieachtergrond kan komen als van 
een nieuwkomer; overwegende dat 
jongeren met een migratieachtergrond die 
zijn opgegroeid in wijken waar veelal 
buitenlandse invloeden heersen, moeite 
zullen hebben verbinding te zoeken met de 
gewone samenleving; overwegende dat 
het in het belang van politieke en 
religieuze onruststokers is om de 
aandacht te vestigen op verschillen, 
scheiding, de slachtofferrol en 
vervreemding;

Or. en

Amendement 186
Geoffrey Van Orden
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Ontwerpresolutie
Overweging U ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

U ter. overwegende dat migranten vaak 
proberen te ontsnappen aan de culturele, 
sociale en politieke dwang van hun vorige 
leven en toch al te vaak in hun nieuwe 
land onder dezelfde invloeden moeten 
leven;

Or. en

Amendement 187
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging V

Ontwerpresolutie Amendement

V. overwegende dat het netwerk voor 
voorlichting over radicalisering een 
expertisecentrum is dat een belangrijk 
platform biedt voor de uitwisseling van 
beste praktijken onder beroepsbeoefenaren 
en heeft bijgedragen tot het bijeenbrengen 
van belangrijke kennis inzake de preventie 
en bestrijding van radicalisering;

V. overwegende dat het netwerk voor 
voorlichting over radicalisering een 
expertisecentrum is dat een belangrijk 
platform biedt voor de uitwisseling van 
beste praktijken onder beroepsbeoefenaren 
en rechtshandhavingsautoriteiten en heeft 
bijgedragen tot het bijeenbrengen van 
belangrijke kennis inzake de preventie en 
bestrijding van gewelddadig extremisme;

Or. en

Amendement 188
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging V

Ontwerpresolutie Amendement

V. overwegende dat het netwerk voor 
voorlichting over radicalisering een 

V. overwegende dat het netwerk voor 
voorlichting over radicalisering een 
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expertisecentrum is dat een belangrijk
platform biedt voor de uitwisseling van 
beste praktijken onder beroepsbeoefenaren 
en heeft bijgedragen tot het bijeenbrengen 
van belangrijke kennis inzake de preventie 
en bestrijding van radicalisering;

expertisecentrum is dat een platform biedt 
voor de uitwisseling van beste praktijken 
onder beroepsbeoefenaren en heeft 
bijgedragen tot het bijeenbrengen van 
kennis inzake de preventie en bestrijding 
van radicalisering;

Or. fr

Amendement 189
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging W

Ontwerpresolutie Amendement

W. overwegende dat nationale 
antiradicaliseringsstrategieën belangrijk 
zijn om lokale programma's een algemeen 
kader te bieden; overwegende dat deze 
strategieën moeten voorzien in voldoende 
financiële middelen voor lokale 
autoriteiten, doorgelichte ngo's en partners 
uit het maatschappelijk middenveld opdat 
deze programma's ten uitvoer kunnen 
worden gelegd;

W. overwegende dat de situatie in elke 
lidstaat anders is en nationale 
antiradicaliseringsstrategieën daarom 
uiterst belangrijk zijn, met name om lokale 
programma's een algemeen kader te 
bieden; overwegende dat deze strategieën 
voldoende financiële middelen voor lokale 
autoriteiten, naar behoren doorgelichte 
ngo's en andere partners uit het 
maatschappelijk middenveld vereisen
opdat deze programma's met vertrouwen 
ten uitvoer kunnen worden gelegd en 
kunnen worden gemonitord;

Or. en

Amendement 190
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging W

Ontwerpresolutie Amendement

W. overwegende dat nationale 
antiradicaliseringsstrategieën belangrijk 
zijn om lokale programma's een algemeen 

W. overwegende dat een Europese 
strategie die bestaat uit nationale 
strategieën voor de bestrijding van 
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kader te bieden; overwegende dat deze 
strategieën moeten voorzien in voldoende 
financiële middelen voor lokale 
autoriteiten, doorgelichte ngo's en 
partners uit het maatschappelijk 
middenveld opdat deze programma's ten 
uitvoer kunnen worden gelegd;

gewelddadig terrorisme onmisbaar is om 
nationale en lokale programma's een 
algemeen kader te bieden; overwegende 
dat deze strategieën samenhangend en 
doeltreffend moeten zijn en moeten 
voorzien in voldoende financiële middelen 
voor lokale autoriteiten en 
belanghebbenden uit het maatschappelijk 
middenveld opdat deze programma's ten 
uitvoer kunnen worden gelegd;

Or. en

Amendement 191
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging W

Ontwerpresolutie Amendement

W. overwegende dat nationale 
antiradicaliseringsstrategieën belangrijk 
zijn om lokale programma's een algemeen 
kader te bieden; overwegende dat deze 
strategieën moeten voorzien in voldoende 
financiële middelen voor lokale 
autoriteiten, doorgelichte ngo's en partners 
uit het maatschappelijk middenveld opdat 
deze programma's ten uitvoer kunnen 
worden gelegd;

W. overwegende dat nationale 
antiradicaliseringsstrategieën belangrijk 
zijn om lokale programma's een algemeen 
kader te bieden; overwegende dat deze 
strategieën moeten voorzien in voldoende 
financiële middelen voor lokale 
autoriteiten en partners uit het 
maatschappelijk middenveld opdat deze 
programma's ten uitvoer kunnen worden 
gelegd;

Or. fr

Amendement 192
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging W

Ontwerpresolutie Amendement

W. overwegende dat nationale 
antiradicaliseringsstrategieën belangrijk 
zijn om lokale programma's een algemeen 

W. overwegende dat nationale 
antiradicaliseringsstrategieën belangrijk 
zijn om lokale programma's een algemeen 
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kader te bieden; overwegende dat deze 
strategieën moeten voorzien in voldoende 
financiële middelen voor lokale 
autoriteiten, doorgelichte ngo's en partners 
uit het maatschappelijk middenveld opdat 
deze programma's ten uitvoer kunnen 
worden gelegd;

kader te bieden; overwegende dat deze 
strategieën moeten voorzien in voldoende 
financiële middelen voor doorgelichte
lokale autoriteiten, ngo's en partners uit het 
maatschappelijk middenveld opdat deze 
programma's ten uitvoer kunnen worden 
gelegd;

Or. en

Amendement 193
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Ontwerpresolutie
Overweging W bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

W bis. overwegende dat het verschijnsel 
van de preventie en bestrijding van 
gewelddadige radicalisering uiterst 
complex is; overwegende dat de 
genderdimensie tot voor kort werd 
onderschat;

Or. en

Amendement 194
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Ontwerpresolutie
Overweging W ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

W ter. overwegende dat er sprake is van 
een misvatting over de rol die vrouwen 
kunnen spelen bij gewelddadig 
extremisme; overwegende dat vrouwen 
niet altijd passieve ondergeschikten zijn 
en ook als instigator, ronselaar, 
fondsenwerver en zelfs als dader van 
terreurdaden kunnen handelen;

Or. en
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Amendement 195
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging X

Ontwerpresolutie Amendement

X. overwegende dat deskundigen 
wijzen op de positieve ervaringen met een 
aanpak op basis van meerdere instanties, 
waarbij de nadruk ligt op het creëren van 
infrastructuren om ervoor te zorgen dat 
personen die vatbaar zijn voor 
radicalisering in een vroeg stadium worden 
ondersteund door verschillende autoriteiten 
en organisaties op verschillende niveaus, 
en op de ondersteunende rol van de
politie, waardoor de betrekkingen worden 
versterkt;

X. overwegende dat deskundigen 
wijzen op de positieve ervaringen met een
aanpak op basis van meerdere instanties, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
verscheidenheid aan radicaliseringswijzen 
en betrokkenen, en de nadruk ligt op het 
creëren van infrastructuren die rekening 
houden met de diverse vormen van 
terrorisme, om ervoor te zorgen dat 
personen die vatbaar zijn voor 
radicalisering in een vroeg stadium worden 
ondersteund door verschillende autoriteiten 
en organisaties op verschillende niveaus, 
en dat radicalisering wordt voorkomen in 
samenspraak met de diensten van justitie 
en politie;

Or. fr

Amendement 196
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging X

Ontwerpresolutie Amendement

X. overwegende dat deskundigen 
wijzen op de positieve ervaringen met een 
aanpak op basis van meerdere instanties, 
waarbij de nadruk ligt op het creëren van 
infrastructuren om ervoor te zorgen dat 
personen die vatbaar zijn voor 
radicalisering in een vroeg stadium worden 
ondersteund door verschillende autoriteiten 
en organisaties op verschillende niveaus, 

X. overwegende dat deskundigen 
wijzen op de positieve ervaringen met een
aanpak op basis van meerdere instanties, 
waarbij de nadruk ligt op het creëren van 
infrastructuren om ervoor te zorgen dat 
personen die vatbaar zijn voor 
radicalisering en hun gezinnen in een 
vroeg stadium worden ondersteund door 
verschillende autoriteiten en organisaties 



AM\1163127NL.docx 103/187 PE627.791v02-00

NL

en op de ondersteunende rol van de politie, 
waardoor de betrekkingen worden 
versterkt;

op verschillende niveaus, en op de 
ondersteunende rol van de politie, 
waardoor de betrekkingen worden 
versterkt;

Or. en

Amendement 197
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging X bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

X bis. overwegende dat de buurtpolitie 
een positieve rol speelt door vatbare 
personen beter te leren kennen en met 
hen vertrouwensrelaties op te bouwen op 
basis van wederzijds respect voor de 
betrokken gemeenschappen, zodat er kan 
worden ingegrepen vóór de radicalisering 
plaatsvindt en er wordt voorkomen dat er 
wantrouwen ontstaat tegenover de staat 
en de instellingen;

Or. fr

Amendement 198
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging Y bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Y bis. overwegende dat de beoordeling 
van de doeltreffendheid van preventieve 
acties tegen radicalisering per definitie 
moeilijk is en nauwe samenwerking 
tussen de Commissie, de lidstaten, 
afzonderlijke belanghebbenden en 
onderzoekers vereist, zoals benadrukt in 
een speciaal verslag van de Europese 
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Rekenkamer;

Or. en

Amendement 199
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging Y ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Y ter. overwegende dat de bevordering 
van sociale inclusie en de actieve 
bevordering van democratische waarden 
ertoe bijdragen het risico op 
radicalisering te verminderen via 
praktische maatregelen tegen 
gewelddadige extremistische ideologieën, 
armoede, discriminatie en 
marginalisering, waaronder het 
voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten 
en uitsluiting van school, zodat de 
gelijkheid en de sociale cohesie verbeteren 
en actief burgerschap wordt 
aangemoedigd;

Or. en

Amendement 200
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging Z

Ontwerpresolutie Amendement

Z. overwegende dat verschillende 
Europese fondsen en programma's kunnen 
worden gebruikt voor projecten ter 
bestrijding en preventie van radicalisering; 
overwegende dat uit de EU-begroting tot 
en met 2020 een bedrag van 

Z. overwegende dat verschillende 
Europese fondsen en programma's kunnen 
worden gebruikt voor projecten ter 
bestrijding en preventie van radicalisering 
op Europees, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau; overwegende dat uit de EU-
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314 miljoen EUR is toegewezen aan 
antiradicaliseringsprojecten; overwegende 
dat de doeltreffendheid van die 
programma's niet doorlopend wordt 
geëvalueerd;

begroting tot en met 2020 een bedrag van 
314 miljoen EUR is toegewezen aan 
antiradicaliseringsprojecten; overwegende 
dat de doeltreffendheid van die 
programma's niet doorlopend wordt 
geëvalueerd;

Or. en

Amendement 201
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa

Ontwerpresolutie
Overweging Z

Ontwerpresolutie Amendement

Z. overwegende dat verschillende 
Europese fondsen en programma's kunnen 
worden gebruikt voor projecten ter 
bestrijding en preventie van radicalisering; 
overwegende dat uit de EU-begroting tot 
en met 2020 een bedrag van 
314 miljoen EUR is toegewezen aan 
antiradicaliseringsprojecten; overwegende 
dat de doeltreffendheid van die 
programma's niet doorlopend wordt 
geëvalueerd;

Z. overwegende dat verschillende 
Europese fondsen en programma's kunnen 
worden gebruikt voor projecten ter 
bestrijding en preventie van radicalisering; 
overwegende dat uit de EU-begroting tot 
en met 2020 een bedrag van 
314 miljoen EUR is toegewezen aan 
antiradicaliseringsprojecten1 bis; 
overwegende dat de doeltreffendheid van 
die programma's niet doorlopend wordt 
geëvalueerd;

__________________

1 bis Toespraak van commissaris Jourová 
voor Justitie, Consumentenzaken en 
Gendergelijkheid tijdens de conferentie 
over radicalisering in gevangenissen in 
Conferentiecentrum Albert Borschette, 
Brussel, 27 februari 2018 
(http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-18-1221_en.htm).

Or. en

Amendement 202
Anna Maria Corazza Bildt
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Ontwerpresolutie
Overweging Z

Ontwerpresolutie Amendement

Z. overwegende dat verschillende 
Europese fondsen en programma's kunnen 
worden gebruikt voor projecten ter 
bestrijding en preventie van radicalisering; 
overwegende dat uit de EU-begroting tot 
en met 2020 een bedrag van 
314 miljoen EUR is toegewezen aan 
antiradicaliseringsprojecten; overwegende 
dat de doeltreffendheid van die 
programma's niet doorlopend wordt 
geëvalueerd;

Z. overwegende dat verschillende 
Europese fondsen en programma's kunnen 
worden gebruikt voor projecten ter 
bestrijding en preventie van radicalisering; 
overwegende dat uit de EU-begroting tot 
en met 2020 een bedrag van 
314 miljoen EUR is toegewezen aan 
antiradicaliseringsprojecten; overwegende 
dat het noodzakelijk is de doeltreffendheid 
van die programma's doorlopend te 
evalueren;

Or. en

Amendement 203
Heinz K. Becker, Milan Zver, Artis Pabriks, Lorenzo Cesa

Ontwerpresolutie
Overweging Z bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z bis. overwegende dat alle immigranten 
dezelfde verplichtingen moeten hebben als 
alle burgers en ingezetenen van elke EU-
lidstaat om de Europese grondrechten 
alsmede de heersende leefwijze in Europa 
volledig te omarmen en ernaar te 
handelen; overwegende dat de 
ondertekening van een schriftelijke 
verbintenis bewustzijn zou scheppen over
het belang van actieve inspanningen om 
iedereen die in onze samenleving in de 
EU wil leven te integreren; overwegende 
dat in deze nieuwe "verklaring tot 
eerbiediging van de Europese rechten en 
waarden" ook moet worden vermeld dat 
wanneer onze grondrechten niet worden 
geëerbiedigd, onder meer door 
overtreding van onze wetten, 
terugkeer/repatriëring de uiterste maar 
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logische consequentie is die zal worden 
toegepast met inachtneming van het 
internationaal recht en het beginsel van 
non-refoulement;

Or. en

Amendement 204
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging Z bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z bis. overwegende dat de reeds decennia 
aanhoudende tendens naar bezuinigingen 
in het onderwijs en elementaire openbare 
voorzieningen en infrastructuren ertoe 
heeft geleid dat hele bevolkingen en 
gemeenschappen zich in fysiek, politiek 
en sociaal opzicht door de meerderheid in 
de steek gelaten voelen;

Or. en

Amendement 205
Dominique Martin, André Elissen

Ontwerpresolutie
Overweging Z bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z bis. overwegende dat de 
beroepsbeoefenaars uit de sector 
bevestigen dat de 
deradicaliseringsprogramma's een flop 
zijn;

Or. fr
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Amendement 206
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging Z ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z ter. overwegende dat diezelfde 
deskundigen programma's voor het 
afzweren van extremistisch geweld en/of 
extremistische ideologieën als een 
tijdelijke oplossing in de strijd tegen 
islamistisch terrorisme zien, omdat die 
programma's de betrokkenen ervan 
kunnen weerhouden geweld toe te passen 
zonder afstand te nemen van hun 
overtuigingen;

Or. fr

Amendement 207
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AA

Ontwerpresolutie Amendement

AA. overwegende dat er in de EU naar 
schatting tussen de 50 000 en 70 000 
geradicaliseerde jihadisten zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 208
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging AA

Ontwerpresolutie Amendement

AA. overwegende dat er in de EU naar AA. overwegende dat er in de EU naar 
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schatting tussen de 50 000 en 70 000 
geradicaliseerde jihadisten zijn;

schatting tussen de 50 000 en 70 000 
geradicaliseerde jihadisten zijn, waarvan 
een aanzienlijk percentage in Frankrijk 
woont, met volgens Samir Amghar tussen 
de 20 000 en 30 000 strikt praktiserende 
en conservatieve moslims en volgens de 
Franse eerste minister in 2015 10 500 
personen met een zogeheten S-fiche 
wegens hun "band met of lidmaatschap 
van de islamitische beweging";

Or. fr

Amendement 209
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging AA

Ontwerpresolutie Amendement

AA. overwegende dat er in de EU naar 
schatting tussen de 50 000 en 70 000 
geradicaliseerde jihadisten zijn;

AA. overwegende dat er in de EU naar 
schatting tussen de 50 000 en 70 000 
potentieel geradicaliseerde jihadisten 
zouden kunnen zijn; overwegende dat 
extreemrechts politiek geweld in opkomst 
is; 

Or. en

Amendement 210
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa

Ontwerpresolutie
Overweging AA

Ontwerpresolutie Amendement

AA. overwegende dat er in de EU naar 
schatting tussen de 50 000 en 70 000 
geradicaliseerde jihadisten zijn;

AA. overwegende dat er in de EU naar 
schatting tussen de 50 000 en 70 000 
geradicaliseerde jihadisten zijn1 bis;

__________________
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1 bis Jean Charles Brisard, Centre 
d'Analyse du Terrorisme, TERR-
vergadering van 9 april 2018.

Or. en

Amendement 211
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Ontwerpresolutie
Overweging AA

Ontwerpresolutie Amendement

AA. overwegende dat er in de EU naar 
schatting tussen de 50 000 en 70 000
geradicaliseerde jihadisten zijn;

AA. overwegende dat er volgens 
schattingen van Europol in 2018 in de EU 
ongeveer 30 000 geradicaliseerde 
jihadisten zijn;

Or. en

Amendement 212
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging AA

Ontwerpresolutie Amendement

AA. overwegende dat er in de EU naar 
schatting tussen de 50 000 en 70 000 
geradicaliseerde jihadisten zijn;

AA. overwegende dat er in de EU in 
2017 in totaal 975 personen1 bis zijn 
gearresteerd in verband met terroristische 
misdrijven;

__________________

1 bis Europol TE-SAT Report, 2017. 

Or. fr

Amendement 213
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier
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Ontwerpresolutie
Overweging AA

Ontwerpresolutie Amendement

AA. overwegende dat er in de EU naar 
schatting tussen de 50 000 en 70 000 
geradicaliseerde jihadisten zijn;

AA. overwegende dat er in de EU naar 
schatting tussen de 50 000 en 70 000 
geradicaliseerde personen zijn;

Or. fr

Amendement 214
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AB

Ontwerpresolutie Amendement

AB. overwegende dat het aantal
gewelddadige, radicale uitingen op het 
grondgebied van de EU toeneemt, vaak in 
de vorm van boeken, lessen of audiovisuele 
boodschappen, onder meer via 
satelliettelevisiekanalen; overwegende dat 
deze uitingen indruisen tegen de Europese
waarden, de pluriformiteit ondermijnen,
geweld en intolerantie jegens alle andere 
religies aanwakkeren, openlijk 
antisemitisch zijn, de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen afwijzen en de 
wetenschap en het onderwijs afwijzen die 
eeuwenlang door de islam zijn bevorderd;

AB. overwegende dat gewelddadige, 
radicale uitingen op het grondgebied van 
de EU voorkomen, vaak in de vorm van 
boeken, lessen of audiovisuele 
boodschappen, onder meer via 
satelliettelevisiekanalen; overwegende dat 
deze uitingen indruisen tegen de 
democratische waarden, de pluriformiteit 
ondermijnen en geweld en intolerantie 
jegens alle andere religies aanwakkeren;

Or. en

Amendement 215
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Ontwerpresolutie
Overweging AB
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Ontwerpresolutie Amendement

AB. overwegende dat het aantal 
gewelddadige, radicale uitingen op het 
grondgebied van de EU toeneemt, vaak in 
de vorm van boeken, lessen of audiovisuele 
boodschappen, onder meer via 
satelliettelevisiekanalen; overwegende dat 
deze uitingen indruisen tegen de Europese 
waarden, de pluriformiteit ondermijnen, 
geweld en intolerantie jegens alle andere 
religies aanwakkeren, openlijk 
antisemitisch zijn, de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen afwijzen en de 
wetenschap en het onderwijs afwijzen die 
eeuwenlang door de islam zijn bevorderd;

AB. overwegende dat het aantal 
gewelddadige, radicale uitingen op het 
grondgebied van de EU toeneemt, vaak in 
de vorm van boeken, lessen of audiovisuele 
boodschappen, onder meer via 
satelliettelevisiekanalen; overwegende dat 
deze uitingen indruisen tegen de 
democratie, de rechtsstaat en de 
mensenrechten, de pluriformiteit 
ondermijnen, geweld en intolerantie jegens 
alle andere religies aanwakkeren, openlijk 
antisemitisch zijn, de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen afwijzen en de 
wetenschap en het onderwijs afwijzen die 
eeuwenlang door de islam zijn bevorderd;

Or. en

Amendement 216
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Overweging AB

Ontwerpresolutie Amendement

AB. overwegende dat het aantal 
gewelddadige, radicale uitingen op het 
grondgebied van de EU toeneemt, vaak in 
de vorm van boeken, lessen of 
audiovisuele boodschappen, onder meer 
via satelliettelevisiekanalen; overwegende 
dat deze uitingen indruisen tegen de 
Europese waarden, de pluriformiteit 
ondermijnen, geweld en intolerantie jegens 
alle andere religies aanwakkeren, openlijk 
antisemitisch zijn, de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen afwijzen en de 
wetenschap en het onderwijs afwijzen die 
eeuwenlang door de islam zijn bevorderd;

AB. overwegende dat het aantal 
gewelddadige, radicale uitingen op het 
grondgebied van de EU toeneemt, vaak in 
de vorm van gedrukte werken, lessen of 
audiovisuele boodschappen, onder meer 
via satelliettelevisiekanalen; overwegende 
dat deze uitingen indruisen tegen de 
Europese waarden, de pluriformiteit 
ondermijnen, geweld en intolerantie jegens 
alle andere religies aanwakkeren, openlijk 
antisemitisch zijn, de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen afwijzen en de 
wetenschap en het onderwijs afwijzen die 
eeuwenlang door de islam zijn bevorderd;

Or. de
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Amendement 217
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Ontwerpresolutie
Overweging AB

Ontwerpresolutie Amendement

AB. overwegende dat het aantal 
gewelddadige, radicale uitingen op het 
grondgebied van de EU toeneemt, vaak in 
de vorm van boeken, lessen of audiovisuele 
boodschappen, onder meer via 
satelliettelevisiekanalen; overwegende dat 
deze uitingen indruisen tegen de Europese 
waarden, de pluriformiteit ondermijnen, 
geweld en intolerantie jegens alle andere 
religies aanwakkeren, openlijk 
antisemitisch zijn, de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen afwijzen en de 
wetenschap en het onderwijs afwijzen die 
eeuwenlang door de islam zijn bevorderd;

AB. overwegende dat het aantal 
gewelddadige, radicale uitingen in veel 
EU-lidstaten toeneemt, vaak in de vorm 
van boeken, lessen of audiovisuele 
boodschappen, onder meer via 
satelliettelevisiekanalen; overwegende dat 
deze uitingen indruisen tegen de Europese 
waarden, de pluriformiteit ondermijnen, 
geweld en intolerantie jegens alle andere 
religies aanwakkeren, openlijk 
antisemitisch zijn, de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen afwijzen en de 
wetenschap en het onderwijs afwijzen die 
eeuwenlang door de islam zijn bevorderd;

Or. en

Amendement 218
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging AB

Ontwerpresolutie Amendement

AB. overwegende dat het aantal 
gewelddadige, radicale uitingen op het 
grondgebied van de EU toeneemt, vaak in 
de vorm van boeken, lessen of audiovisuele 
boodschappen, onder meer via 
satelliettelevisiekanalen; overwegende dat 
deze uitingen indruisen tegen de Europese
waarden, de pluriformiteit ondermijnen, 
geweld en intolerantie jegens alle andere 
religies aanwakkeren, openlijk 
antisemitisch zijn, de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen afwijzen en de 
wetenschap en het onderwijs afwijzen die 
eeuwenlang door de islam zijn bevorderd;

AB. overwegende dat het aantal 
gewelddadige, extremistische uitingen op 
het grondgebied van de EU toeneemt, vaak 
in de vorm van boeken, lessen of 
audiovisuele boodschappen, onder meer 
via satelliettelevisiekanalen; overwegende 
dat deze uitingen indruisen tegen de 
democratische waarden, de pluriformiteit 
ondermijnen, geweld en intolerantie jegens 
alle andere religies aanwakkeren, openlijk 
antisemitisch zijn, de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen afwijzen en een 
reactionaire visie op cultuur en 
maatschappij aanmoedigen;
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Or. en

Amendement 219
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging AB

Ontwerpresolutie Amendement

AB. overwegende dat het aantal 
gewelddadige, radicale uitingen op het 
grondgebied van de EU toeneemt, vaak in 
de vorm van boeken, lessen of
audiovisuele boodschappen, onder meer 
via satelliettelevisiekanalen; overwegende 
dat deze uitingen indruisen tegen de 
Europese waarden, de pluriformiteit 
ondermijnen, geweld en intolerantie jegens 
alle andere religies aanwakkeren, openlijk 
antisemitisch zijn, de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen afwijzen en de 
wetenschap en het onderwijs afwijzen die 
eeuwenlang door de islam zijn bevorderd;

AB. overwegende dat het aantal 
gewelddadige, radicale uitingen op het 
grondgebied van de EU toeneemt, vaak in 
de vorm van boeken en audiovisuele 
boodschappen, onder meer via 
satelliettelevisiekanalen; overwegende dat 
deze uitingen indruisen tegen de 
democratische waarden, de pluriformiteit 
ondermijnen, geweld en intolerantie, met 
name jegens religies, aanwakkeren, 
openlijk antisemitisch zijn, de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen afwijzen en de 
wetenschap en het onderwijs afwijzen die 
al eeuwenlang door de islam worden
bevorderd;

Or. fr

Amendement 220
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging AB

Ontwerpresolutie Amendement

AB. overwegende dat het aantal 
gewelddadige, radicale uitingen op het 
grondgebied van de EU toeneemt, vaak in 
de vorm van boeken, lessen of audiovisuele 
boodschappen, onder meer via 
satelliettelevisiekanalen; overwegende dat 
deze uitingen indruisen tegen de Europese 
waarden, de pluriformiteit ondermijnen, 
geweld en intolerantie jegens alle andere 

AB. overwegende dat het aantal 
gewelddadige, radicale islamistische
uitingen op het grondgebied van de EU 
toeneemt, vaak in de vorm van boeken, 
lessen of audiovisuele boodschappen, 
onder meer via sociale media en
satelliettelevisiekanalen; overwegende dat 
deze uitingen indruisen tegen de Europese 
waarden, de pluriformiteit ondermijnen, 
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religies aanwakkeren, openlijk 
antisemitisch zijn, de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen afwijzen en de 
wetenschap en het onderwijs afwijzen die 
eeuwenlang door de islam zijn bevorderd;

geweld en intolerantie jegens alle andere 
religies aanwakkeren, openlijk 
antisemitisch zijn, de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen afwijzen en de 
wetenschap en het onderwijs afwijzen;

Or. fr

Amendement 221
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AC

Ontwerpresolutie Amendement

AC. overwegende dat wahabitische en 
salafistische literatuur de boventoon voert 
in bepaalde boekhandels en websites in 
Europa, en dat dergelijke literatuur 
weinig ruimte voor interpretatie laat voor 
moslimgemeenschappen;

Schrappen

Or. en

Amendement 222
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging AC

Ontwerpresolutie Amendement

AC. overwegende dat wahabitische en 
salafistische literatuur de boventoon voert 
in bepaalde boekhandels en websites in 
Europa, en dat dergelijke literatuur weinig 
ruimte voor interpretatie laat voor 
moslimgemeenschappen;

AC. overwegende dat wahabitische en 
salafistische literatuur de boventoon voert 
in bepaalde boekhandels en websites in 
Europa; overwegende dat deze 
geglobaliseerde en eenvoudig te omarmen 
versie van de islam een breuk vormt met 
de culturele, historisch diep gewortelde 
praktijken van moslimgemeenschappen in 
Europa en bijdraagt aan de ondermijning 
van hun algemene integratie;
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Or. en

Amendement 223
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging AC

Ontwerpresolutie Amendement

AC. overwegende dat wahabitische en 
salafistische literatuur de boventoon voert 
in bepaalde boekhandels en websites in 
Europa, en dat dergelijke literatuur weinig 
ruimte voor interpretatie laat voor 
moslimgemeenschappen;

AC. overwegende dat er geen 
gezaghebbende rangorde bestaat en dat
wahabitische en salafistische literatuur de 
boventoon voert in bepaalde boekhandels 
en websites in Europa, en dat dergelijke 
literatuur weinig ruimte voor interpretatie 
laat voor moslimgemeenschappen;

Or. fr

Amendement 224
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging AC

Ontwerpresolutie Amendement

AC. overwegende dat wahabitische en 
salafistische literatuur de boventoon voert 
in bepaalde boekhandels en websites in 
Europa, en dat dergelijke literatuur weinig 
ruimte voor interpretatie laat voor 
moslimgemeenschappen;

AC. overwegende dat met name
wahabitische en salafistische literatuur, 
onder invloed van haatzaaiende 
uitlatingen, de boventoon voert in 
bepaalde boekhandels en websites in 
Europa, en sommige vatbare personen 
daardoor beïnvloed kunnen worden;

Or. fr

Amendement 225
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Overweging AC
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Ontwerpresolutie Amendement

AC. overwegende dat wahabitische en 
salafistische literatuur de boventoon voert 
in bepaalde boekhandels en websites in 
Europa, en dat dergelijke literatuur weinig 
ruimte voor interpretatie laat voor 
moslimgemeenschappen;

AC. overwegende dat wahabitische en 
salafistische literatuur de boventoon voert 
in bepaalde boekhandels en websites in 
Europa, en dat dergelijke literatuur weinig 
ruimte voor een gematigde interpretatie 
laat voor moslimgemeenschappen;

Or. en

Amendement 226
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Overweging AC bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AC bis. overwegende dat het 
voorkomen van radicalisering al begint bij 
het streven naar een meer inclusieve, 
tolerantere samenleving die meer kansen 
biedt voor minderheden om te leren en 
aan de arbeidsmarkt deel te nemen en hen 
in staat stelt aan ons cultureel en politiek 
leven deel te nemen; overwegende dat een 
sterk anti-discriminatiebeleid nodig is om 
te voorkomen dat gemeenschappen zich 
van de samenleving vervreemden;

Or. en

Amendement 227
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Ontwerpresolutie
Overweging AC bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AC bis. overwegende dat radicaal 
moslimfundamentalisme ernaar streeft al 
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het leven in al zijn dimensies –
individueel, politiek en sociaal – te 
beheersen, met als mogelijk gevolg een 
vorm van communitarisme die vatbaar is 
voor acties van jihadistische ronselaars;

Or. en

Amendement 228
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AC bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AC bis. overwegende dat 
gewelddadige radicalisering over het 
algemeen haar wortels heeft in 
marginalisering, identiteitsconflicten, 
ervaringen met onrechtvaardigheid, 
discriminatie en sociale uitsluiting;

Or. en

Amendement 229
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AC ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AC ter.overwegende dat bepaalde wijken 
met lage inkomens in Europese steden te 
maken hebben met massale werkloosheid, 
systematische afbreuk van de rechtsstaat 
en misdaad, alsmede armoede en 
discriminatie, en daardoor vaak 
voedingsbodems zijn voor religieus 
extremisme en terrorisme, aangezien die 
de meest kwetsbare burgers een nieuw 
doel in hun leven kunnen bieden;
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Or. en

Amendement 230
Heinz K. Becker, Péter Niedermüller, Artis Pabriks, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Monika 
Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Overweging AD

Ontwerpresolutie Amendement

AD. overwegende dat in heel Europa 
een groot aantal gevallen van radicale 
haatpredikers is vastgelegd; overwegende 
dat deze haatpredikers afkomstig zijn van 
buiten de EU en dat moskeeën op 
ondoorzichtige wijze geld ontvangen uit 
derde landen;

AD. overwegende dat in heel Europa 
een groot aantal gevallen van radicale 
haatpredikers is vastgelegd; overwegende 
dat deze haatpredikers afkomstig zijn van 
buiten de EU en dat moskeeën op 
ondoorzichtige wijze geld ontvangen uit 
derde landen, waarvan velen autoritaire 
en religieus geïnspireerde regimes hebben 
die niet passen bij de fundamentele 
waarden van de EU;

Or. en

Amendement 231
Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Overweging AD

Ontwerpresolutie Amendement

AD. overwegende dat in heel Europa 
een groot aantal gevallen van radicale 
haatpredikers is vastgelegd; overwegende 
dat deze haatpredikers afkomstig zijn van 
buiten de EU en dat moskeeën op 
ondoorzichtige wijze geld ontvangen uit 
derde landen;

AD. overwegende dat in heel Europa 
een groot aantal gevallen van radicale 
haatpredikers is vastgelegd; overwegende 
dat deze haatpredikers afkomstig zijn van 
buiten de EU en dat moskeeën, waarvan 
sommige worden bestuurd door 
autoritaire en religieuze regimes, op 
ondoorzichtige wijze geld ontvangen uit 
derde landen;

Or. it
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Amendement 232
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging AD

Ontwerpresolutie Amendement

AD. overwegende dat in heel Europa 
een groot aantal gevallen van radicale 
haatpredikers is vastgelegd; overwegende 
dat deze haatpredikers afkomstig zijn van 
buiten de EU en dat moskeeën op 
ondoorzichtige wijze geld ontvangen uit 
derde landen;

AD. overwegende dat in heel Europa 
een groot aantal gevallen van radicale 
islamistische haatpredikers is vastgelegd; 
overwegende dat deze haatpredikers 
afkomstig zijn van buiten de EU en dat 
moskeeën op ondoorzichtige wijze geld 
ontvangen uit derde landen;

Or. fr

Amendement 233
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Overweging AD

Ontwerpresolutie Amendement

AD. overwegende dat in heel Europa 
een groot aantal gevallen van radicale 
haatpredikers is vastgelegd; overwegende 
dat deze haatpredikers afkomstig zijn van 
buiten de EU en dat moskeeën op 
ondoorzichtige wijze geld ontvangen uit 
derde landen;

AD. overwegende dat in heel Europa 
een groot aantal gevallen van radicale 
zogeheten haatpredikers is vastgesteld; 
overwegende dat deze haatpredikers 
afkomstig zijn van buiten de EU en dat 
moskeeën op ondoorzichtige wijze geld 
ontvangen uit derde landen;

Or. de

Amendement 234
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging AD

Ontwerpresolutie Amendement

AD. overwegende dat in heel Europa AD. overwegende dat in heel Europa 
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een groot aantal gevallen van radicale 
haatpredikers is vastgelegd; overwegende 
dat deze haatpredikers afkomstig zijn van 
buiten de EU en dat moskeeën op 
ondoorzichtige wijze geld ontvangen uit 
derde landen;

een groot aantal gevallen van radicale 
haatpredikers is vastgelegd; overwegende 
dat deze haatpredikers afkomstig zijn van 
buiten de EU en dat sommige moskeeën op 
ondoorzichtige wijze geld ontvangen uit 
derde landen;

Or. en

Amendement 235
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging AD

Ontwerpresolutie Amendement

AD. overwegende dat in heel Europa 
een groot aantal gevallen van radicale 
haatpredikers is vastgelegd; overwegende 
dat deze haatpredikers afkomstig zijn van 
buiten de EU en dat moskeeën op 
ondoorzichtige wijze geld ontvangen uit 
derde landen;

AD. overwegende dat in heel Europa 
gevallen van radicale haatpredikers zijn
vastgelegd; overwegende dat deze 
predikers afkomstig zijn van buiten de EU 
en toespraken houden in moskeeën die 
mogelijk op ondoorzichtige wijze geld 
hebben ontvangen uit derde landen;

Or. fr

Amendement 236
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AD

Ontwerpresolutie Amendement

AD. overwegende dat in heel Europa 
een groot aantal gevallen van radicale 
haatpredikers is vastgelegd; overwegende 
dat deze haatpredikers afkomstig zijn van 
buiten de EU en dat moskeeën op 
ondoorzichtige wijze geld ontvangen uit 
derde landen;

AD. overwegende dat in heel Europa 
gevallen van radicale haatpredikers zijn
vastgelegd; overwegende dat deze 
haatpredikers afkomstig zijn van buiten de 
EU en dat moskeeën mogelijk op 
ondoorzichtige wijze geld ontvangen uit 
derde landen;

Or. en
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Amendement 237
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Ontwerpresolutie
Overweging AD bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AD bis. overwegende dat in veel 
moslimlanden de activiteiten van imams, 
de boodschap die zij verkondigen en hun 
taalgebruik aan wettelijke bepalingen zijn 
onderworpen om extremisme te 
voorkomen; overwegende dat er in 
Europese landen weinig controle is op 
deze activiteiten, de boodschap in een 
vreemde taal wordt verkondigd, imams in 
het buitenland worden opgeleid en 
extremistische moskeeën en madrassa's 
hun inkomsten vaak uit buitenlandse 
geldbronnen halen;

Or. en

Amendement 238
Dominique Martin, André Elissen

Ontwerpresolutie
Overweging AD bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AD bis. overwegende dat de 
lidstaten niet de nodige stappen 
ondernemen om die islamitische 
haatpredikers het prediken te 
verhinderen, hoewel zij daartoe wel over 
de juridische middelen beschikken;

Or. fr

Amendement 239
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen
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Ontwerpresolutie
Overweging AD ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AD ter. overwegende dat de leer 
van extremistische imams in bepaalde 
moskeeën en madrassa's een rol hebben 
gespeeld bij radicalisering; overwegende 
dat diezelfde instellingen het gevoel van 
vervreemding onder veel jongeren met een 
migratieachtergrond, met name jonge 
mannen, versterken;

Or. en

Amendement 240
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AE

Ontwerpresolutie Amendement

AE. overwegende dat er zelfbenoemde 
religieuze onderwijscentra zijn die 
extremistische ideeën verspreiden in de EU 
en die jongeren, onder wie jonge kinderen, 
blootstellen aan lesmateriaal dat gebaseerd 
is op anti-Europese waarden en een 
gewelddadige boodschap; overwegende dat 
radicale organisaties vaak misbruik maken 
van de kwetsbaarheden van jongeren door 
hen te lokken met sociale en culturele 
activiteiten;

AE. overwegende dat er zelfbenoemde 
religieuze onderwijscentra zijn die 
extremistische ideeën verspreiden in de EU 
en die minderjarigen, onder wie jonge 
kinderen, mogelijk blootstellen aan 
lesmateriaal dat gebaseerd is op anti-
democratische waarden en een 
gewelddadige boodschap; overwegende dat 
extremistische organisaties die de aanzet 
geven tot de werving van terroristen vaak 
misbruik maken van de kwetsbaarheden 
van jongeren door hen te lokken met 
sociale en culturele activiteiten;

Or. en

Amendement 241
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen
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Ontwerpresolutie
Overweging AE

Ontwerpresolutie Amendement

AE. overwegende dat er zelfbenoemde 
religieuze onderwijscentra zijn die 
extremistische ideeën verspreiden in de EU 
en die jongeren, onder wie jonge kinderen, 
blootstellen aan lesmateriaal dat gebaseerd
is op anti-Europese waarden en een 
gewelddadige boodschap; overwegende dat 
radicale organisaties vaak misbruik maken 
van de kwetsbaarheden van jongeren door 
hen te lokken met sociale en culturele 
activiteiten;

AE. overwegende dat er zelfbenoemde 
religieuze onderwijscentra zijn die 
extremistische ideeën verspreiden in de EU 
en die jongeren, onder wie jonge kinderen, 
blootstellen aan lesmateriaal dat indruist 
tegen de democratie, de rechtsstaat en de 
mensenrechten, en aan een gewelddadige 
boodschap; overwegende dat radicale 
organisaties vaak misbruik maken van de 
kwetsbaarheden van jongeren door hen te 
lokken met sociale en culturele activiteiten;

Or. en

Amendement 242
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging AE

Ontwerpresolutie Amendement

AE. overwegende dat er zelfbenoemde 
religieuze onderwijscentra zijn die 
extremistische ideeën verspreiden in de EU 
en die jongeren, onder wie jonge kinderen, 
blootstellen aan lesmateriaal dat gebaseerd 
is op anti-Europese waarden en een 
gewelddadige boodschap; overwegende dat 
radicale organisaties vaak misbruik maken 
van de kwetsbaarheden van jongeren door 
hen te lokken met sociale en culturele 
activiteiten;

AE. overwegende dat er zelfbenoemde 
religieuze onderwijscentra zijn die 
extremistische ideeën verspreiden in de EU 
en die jongeren, onder wie jonge kinderen, 
blootstellen aan lesmateriaal dat gebaseerd 
is op anti-Europese waarden en een 
gewelddadige boodschap; overwegende dat 
politieke organisaties vaak misbruik maken 
van de kwetsbaarheden van tieners en
jongeren door hen te lokken met sociale en 
culturele activiteiten;

Or. en

Amendement 243
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Ontwerpresolutie
Overweging AE

Ontwerpresolutie Amendement

AE. overwegende dat er zelfbenoemde 
religieuze onderwijscentra zijn die 
extremistische ideeën verspreiden in de EU 
en die jongeren, onder wie jonge kinderen, 
blootstellen aan lesmateriaal dat gebaseerd 
is op anti-Europese waarden en een 
gewelddadige boodschap; overwegende dat 
radicale organisaties vaak misbruik maken 
van de kwetsbaarheden van jongeren door 
hen te lokken met sociale en culturele 
activiteiten;

AE. overwegende dat er zelfbenoemde 
religieuze onderwijscentra zijn die 
extremistische ideeën verspreiden in de EU 
en die jongeren, onder wie jonge kinderen, 
blootstellen aan lesmateriaal dat gebaseerd 
is op antidemocratische waarden en een 
gewelddadige boodschap; overwegende dat 
radicale organisaties vaak misbruik maken 
van de kwetsbaarheden van jongeren door 
hen te lokken met sociale en culturele 
activiteiten;

Or. fr

Amendement 244
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Overweging AF

Ontwerpresolutie Amendement

AF. overwegende dat de uitgekiende 
onlinecommunicatiestrategie van Da'esh, 
waarbij terrorisme wordt gepromoot door 
het te verheerlijken, ook alternatieve 
sociale en culturele mogelijkheden biedt 
aan de volgers en modellen uit de mondiale 
"jongerencultuur" kopieert, zoals 
onlinespellen, en derhalve een sterke 
aantrekkingskracht heeft op minderjarigen;

AF. overwegende dat de uitgekiende 
onlinecommunicatiestrategie van Da'esh, 
en van andere extremistische en 
terroristische actoren,waarbij terrorisme 
wordt gepromoot door het te verheerlijken, 
ook alternatieve sociale en culturele 
mogelijkheden biedt aan de volgers en 
modellen uit de mondiale 
"jongerencultuur" kopieert, zoals 
onlinespellen, en derhalve een sterke 
aantrekkingskracht heeft op minderjarigen;

Or. de

Amendement 245
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis
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Ontwerpresolutie
Overweging AF

Ontwerpresolutie Amendement

AF. overwegende dat de uitgekiende 
onlinecommunicatiestrategie van Da'esh, 
waarbij terrorisme wordt gepromoot door 
het te verheerlijken, ook alternatieve 
sociale en culturele mogelijkheden biedt 
aan de volgers en modellen uit de mondiale 
"jongerencultuur" kopieert, zoals 
onlinespellen, en derhalve een sterke 
aantrekkingskracht heeft op minderjarigen;

AF. overwegende dat de uitgekiende 
onlinecommunicatiestrategie van bepaalde 
grootschalige internationale 
terreurgroepen, waarbij terrorisme wordt 
gepromoot door het te verheerlijken, ook 
alternatieve sociale en culturele 
mogelijkheden biedt aan de volgers en 
modellen uit de mondiale 
"jongerencultuur" kopieert, zoals 
onlinespellen, en derhalve een sterke 
aantrekkingskracht heeft op minderjarigen;

Or. en

Amendement 246
Kristina Winberg, Anders Primdahl Vistisen

Ontwerpresolutie
Overweging AF

Ontwerpresolutie Amendement

AF. overwegende dat de uitgekiende 
onlinecommunicatiestrategie van Da'esh, 
waarbij terrorisme wordt gepromoot door 
het te verheerlijken, ook alternatieve 
sociale en culturele mogelijkheden biedt 
aan de volgers en modellen uit de mondiale 
"jongerencultuur" kopieert, zoals 
onlinespellen, en derhalve een sterke 
aantrekkingskracht heeft op minderjarigen;

AF. overwegende dat de uitgekiende 
onlinecommunicatiestrategie van 
islamitische terreurgroepen zoals Da'esh, 
waarbij terrorisme wordt gepromoot door 
het te verheerlijken, ook alternatieve 
sociale en culturele mogelijkheden biedt 
aan de volgers en modellen uit de mondiale 
"jongerencultuur" kopieert, zoals 
onlinespellen, en derhalve een sterke 
aantrekkingskracht heeft op minderjarigen;

Or. en

Amendement 247
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging AF
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Ontwerpresolutie Amendement

AF. overwegende dat de uitgekiende 
onlinecommunicatiestrategie van Da'esh, 
waarbij terrorisme wordt gepromoot door 
het te verheerlijken, ook alternatieve 
sociale en culturele mogelijkheden biedt 
aan de volgers en modellen uit de 
mondiale "jongerencultuur" kopieert, 
zoals onlinespellen, en derhalve een 
sterke aantrekkingskracht heeft op 
minderjarigen;

AF. overwegende dat de uitgekiende 
onlinecommunicatiestrategie van Da'esh, 
waarbij terrorisme wordt gepromoot door 
het te verheerlijken en ideeën van de 
wereldwijde "jongerencultuur" over te 
nemen, ook alternatieve sociale en 
culturele mogelijkheden biedt;

Or. en

Amendement 248
Helga Stevens

Ontwerpresolutie
Overweging AF

Ontwerpresolutie Amendement

AF. overwegende dat de uitgekiende 
onlinecommunicatiestrategie van Da'esh, 
waarbij terrorisme wordt gepromoot door 
het te verheerlijken, ook alternatieve 
sociale en culturele mogelijkheden biedt 
aan de volgers en modellen uit de 
mondiale "jongerencultuur" kopieert, zoals 
onlinespellen, en derhalve een sterke 
aantrekkingskracht heeft op minderjarigen;

AF. overwegende dat de uitgekiende 
onlinecommunicatiestrategie van Da'esh, 
waarbij terrorisme wordt gepromoot door 
het te verheerlijken, ook de mondiale 
"jongerencultuur" in aanmerking neemt, 
zoals de populariteit van online games, en 
derhalve een sterke aantrekkingskracht 
heeft op minderjarigen;

Or. nl

Amendement 249
Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Brando Benifei, Barbara Matera, Merja 
Kyllönen, Hilde Vautmans, Jana Žitňanská, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Ontwerpresolutie
Overweging AF
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Ontwerpresolutie Amendement

AF. overwegende dat de uitgekiende 
onlinecommunicatiestrategie van Da'esh, 
waarbij terrorisme wordt gepromoot door 
het te verheerlijken, ook alternatieve 
sociale en culturele mogelijkheden biedt 
aan de volgers en modellen uit de mondiale 
"jongerencultuur" kopieert, zoals 
onlinespellen, en derhalve een sterke 
aantrekkingskracht heeft op 
minderjarigen;

AF. overwegende dat de uitgekiende 
onlinecommunicatiestrategie van Da'esh, 
waarbij terrorisme wordt gepromoot door 
het te verheerlijken, ook alternatieve 
sociale en culturele mogelijkheden biedt 
aan de volgers en modellen uit de mondiale 
"jongerencultuur" kopieert, zoals 
onlinespellen, en derhalve een sterke 
aantrekkingskracht heeft op kinderen en 
jongeren;

Or. en

Amendement 250
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging AF

Ontwerpresolutie Amendement

AF. overwegende dat de uitgekiende 
onlinecommunicatiestrategie van Da'esh, 
waarbij terrorisme wordt gepromoot door 
het te verheerlijken, ook alternatieve 
sociale en culturele mogelijkheden biedt 
aan de volgers en modellen uit de mondiale 
"jongerencultuur" kopieert, zoals 
onlinespellen, en derhalve een sterke 
aantrekkingskracht heeft op minderjarigen;

AF. overwegende dat de uitgekiende 
onlinecommunicatiestrategie van met 
name Da'esh, waarbij terrorisme wordt 
gepromoot door het te verheerlijken, ook 
alternatieve sociale en culturele 
mogelijkheden biedt aan de volgers en 
modellen uit de mondiale 
"jongerencultuur" kopieert, zoals 
onlinespellen, en derhalve een sterke 
aantrekkingskracht heeft op minderjarigen;

Or. fr

Amendement 251
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Overweging AG
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Ontwerpresolutie Amendement

AG. overwegende dat ondernemingen in 
het in 2015 opgerichte Europees 
Internetforum samenwerken om 
terroristische inhoud op vrijwillige basis 
van hun websites te verwijderen;

AG. overwegende dat de 
internetgiganten, na herhaalde oproepen 
om meer te doen om terrorisme te 
bestrijden, op hun verantwoordelijkheden 
zijn gewezen; overwegende dat
ondernemingen in het in 2015 opgerichte 
Europees Internetforum samenwerken om 
terroristische inhoud op vrijwillige basis 
van hun websites te verwijderen; 
overwegende dat in mei 2016 een 
gedragscode voor grote ondernemingen 
uit de informatietechnologiesector is 
opgesteld om illegale haatzaaiende 
online-inhoud te bestrijden; overwegende 
dat die samenwerking op vrijwillige basis 
echter niet volstaat en er bij de Commissie 
en de lidstaten herhaaldelijk is op 
aangedrongen om dwingende wetgeving 
in te voeren waarbij die ondernemingen 
strafrechtelijk aansprakelijk kunnen 
worden gesteld indien zij terroristische 
online-inhoud niet snel verwijderen;

Or. fr

Amendement 252
Cornelia Ernst, Lynn Boylan

Ontwerpresolutie
Overweging AG

Ontwerpresolutie Amendement

AG. overwegende dat ondernemingen in 
het in 2015 opgerichte Europees 
Internetforum samenwerken om 
terroristische inhoud op vrijwillige basis 
van hun websites te verwijderen;

AG. overwegende dat ondernemingen in 
het in 2015 opgerichte Europees 
Internetforum samenwerken om 
terroristische inhoud op vrijwillige basis 
van hun websites te verwijderen als zij 
denken dat deze in strijd is met hun 
voorwaarden;

Or. en
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Amendement 253
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging AG

Ontwerpresolutie Amendement

AG. overwegende dat ondernemingen in 
het in 2015 opgerichte Europees 
Internetforum samenwerken om 
terroristische inhoud op vrijwillige basis 
van hun websites te verwijderen;

AG. overwegende dat ondernemingen in 
het in 2015 opgerichte Europees 
Internetforum samenwerken om 
terroristische inhoud op vrijwillige basis 
van hun websites te verwijderen, maar dat 
dit nog te weinig gebeurt;

Or. fr

Amendement 254
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AG bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AG bis. overwegende dat meerdere 
recente onderzoeken hebben aangetoond 
dat het internet en met name sociale 
media een rol kunnen spelen als drijvende 
kracht achter radicalisering die tot 
gewelddadig extremisme leidt en als 
middel voor xenofobe groepen om 
haatzaaiende taal en illegale inhoud te 
verspreiden onder met name jongeren;

Or. en

Amendement 255
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging AH
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Ontwerpresolutie Amendement

AH. overwegende dat de eenheid voor 
de melding van internetuitingen van 
Interpol meer dan 50 000 meldingen heeft 
doorgestuurd en dat ondernemingen 
gemiddeld 87 % van de inhoud waar de 
eenheid hun op heeft gewezen, hebben 
verwijderd na een vrijwillige beoordeling 
van de verenigbaarheid van die online-
inhoud met hun eigen voorwaarden;

AH. overwegende dat de eenheid voor 
de melding van internetuitingen van 
Interpol meer dan 50 000 meldingen heeft 
doorgestuurd en dat ondernemingen 
gemiddeld 87 % van de inhoud waar de 
eenheid hun op heeft gewezen, hebben 
verwijderd na een vrijwillige beoordeling 
van de verenigbaarheid van die online-
inhoud met hun eigen voorwaarden; 
overwegende dat de eenheid voor de 
melding van internetuitingen van Interpol 
nog volgens onduidelijke regels 
functioneert; overwegende dat bij de 
verwijdering van online-inhoud altijd een 
gerechtelijke beroepsmogelijkheid moet 
bestaan; overwegende dat wanneer te 
verwijderen inhoud wordt aangetroffen, 
geen gerechtelijke procedure wordt 
ingesteld tegen de personen die inhoud 
geüpload hebben, waardoor zij de inhoud 
gewoon naar een andere website kunnen 
kopiëren;

Or. en

Amendement 256
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan

Ontwerpresolutie
Overweging AH

Ontwerpresolutie Amendement

AH. overwegende dat de eenheid voor 
de melding van internetuitingen van 
Interpol meer dan 50 000 meldingen heeft 
doorgestuurd en dat ondernemingen 
gemiddeld 87 % van de inhoud waar de 
eenheid hun op heeft gewezen, hebben 
verwijderd na een vrijwillige beoordeling 
van de verenigbaarheid van die online-
inhoud met hun eigen voorwaarden;

AH. overwegende dat de eenheid voor 
de melding van internetuitingen van 
Interpol meer dan 50 000 meldingen heeft 
doorgestuurd en dat ondernemingen 
gemiddeld 87 % van de inhoud waar de 
eenheid hun op heeft gewezen, hebben 
verwijderd na een vrijwillige beoordeling 
van de verenigbaarheid van die online-
inhoud met hun eigen voorwaarden; 
overwegende dat niet bekend is welk 
percentage van die meldingen illegale 
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inhoud betreft en er geen statistieken 
bestaan op basis waarvan de kwaliteit van 
de meldingen kan worden beoordeeld1 bis;

__________________

1 bis

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAl
lAnswers.do?reference=E-2017-
001772&language=EN

Or. en

Amendement 257
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa

Ontwerpresolutie
Overweging AH

Ontwerpresolutie Amendement

AH. overwegende dat de eenheid voor 
de melding van internetuitingen van 
Interpol meer dan 50 000 meldingen heeft 
doorgestuurd en dat ondernemingen 
gemiddeld 87 % van de inhoud waar de 
eenheid hun op heeft gewezen, hebben 
verwijderd na een vrijwillige beoordeling 
van de verenigbaarheid van die online-
inhoud met hun eigen voorwaarden;

AH. overwegende dat de eenheid voor 
de melding van internetuitingen van 
Interpol meer dan 50 000 meldingen heeft 
doorgestuurd en dat ondernemingen 
gemiddeld 87 %1 bis van de inhoud waar de 
eenheid hun op heeft gewezen, hebben 
verwijderd na een vrijwillige beoordeling 
van de verenigbaarheid van die online-
inhoud met hun eigen voorwaarden;

__________________

1 bis Hoorzitting van TERR van 24 april 
2018, verklaring van Luigi Soreca, 
directeur Veiligheid, DG HOME, 
Europese Commissie.

Or. en

Amendement 258
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen
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Ontwerpresolutie
Overweging AH

Ontwerpresolutie Amendement

AH. overwegende dat de eenheid voor 
de melding van internetuitingen van 
Interpol meer dan 50 000 meldingen heeft 
doorgestuurd en dat ondernemingen 
gemiddeld 87 % van de inhoud waar de 
eenheid hun op heeft gewezen, hebben 
verwijderd na een vrijwillige beoordeling 
van de verenigbaarheid van die online-
inhoud met hun eigen voorwaarden;

AH. overwegende dat volgens cijfers 
van de eenheid voor de melding van 
internetuitingen van Interpol deze eenheid 
in december 2017 42 066 
inhoudselementen had geëvalueerd, wat 
leidde tot 40 714 besluiten tot 
doorverwijzing via meer dan tachtig 
platforms in meer dan tien talen, en in 
86 % van de gevallen verwijdering van de 
inhoud tot gevolg had;

Or. en

Amendement 259
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AH bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AH bis. overwegende dat de 
bestrijding van radicalisering en 
gewelddadig extremisme nauwe en 
gecoördineerde samenwerking vergt 
tussen alle betrokken actoren op alle 
bestuursniveaus (lokaal, regionaal en 
nationaal), alsook met maatschappelijke 
organisaties en de privésector;

Or. en

Amendement 260
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Overweging AI
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Ontwerpresolutie Amendement

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de verwijdering 
van terroristische online-inhoud; 
overwegende dat de inhoud vaak niet 
volledig wordt verwijderd, waarbij die wel 
van de ene website wordt verwijderd, maar 
niet van een andere website van dezelfde 
onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende en alomvattende 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd;

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de vooruitgang die is geboekt ten 
aanzien van de verwijdering van 
terroristische online-inhoud; overwegende 
dat de inhoud vaak niet volledig wordt 
verwijderd, waarbij die wel van de ene 
website wordt verwijderd, maar niet van 
een andere website van dezelfde 
onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende, snelle en alomvattende 
verslaglegging en verwijdering door 
ondernemingen moet worden verbeterd; 
overwegende dat het Parlement in zijn 
resolutie van 25 november 2015 de 
lidstaten ertoe heeft opgeroepen 
juridische stappen, met inbegrip van 
strafvervolging, te overwegen tegen 
internet- en socialemediabedrijven en 
internetdienstverleners die weigeren te 
voldoen aan een bestuurlijk of rechterlijk 
verzoek om illegale inhoud of inhoud die 
terrorisme verheerlijkt, op hun 
internetplatform te wissen, en heeft 
bevestigd dat een weigering of het 
opzettelijk niet-verlenen van medewerking 
door die internetplatformen, zodat 
dergelijke illegale inhoud dus vrij kan 
circuleren, moet worden beschouwd als 
medeplichtigheid die strafrechtelijk kan 
worden gelijkgesteld aan kwade opzet of 
nalatigheid, en dat de verantwoordelijken 
in dergelijke gevallen moeten worden 
berecht;

Or. fr

Amendement 261
Monica Macovei, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Overweging AI
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Ontwerpresolutie Amendement

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de verwijdering 
van terroristische online-inhoud; 
overwegende dat de inhoud vaak niet 
volledig wordt verwijderd, waarbij die wel 
van de ene website wordt verwijderd, maar 
niet van een andere website van dezelfde 
onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende en alomvattende 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd;

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de verwijdering 
van terroristische online-inhoud, vanwege 
het feit dat hun inspanningen om als 
partners hun medewerking te verlenen 
ontoereikend zijn, zoals is gebleken in het 
Counter Extremism Project; overwegende 
dat de inhoud vaak niet volledig en 
evenmin op tijd of permanent wordt 
verwijderd, waarbij die wel van de ene 
website wordt verwijderd, maar niet van 
een andere website van dezelfde 
onderneming, of de account toch weer 
actief mag worden nadat inhoud is 
geplaatst die in strijd is met de 
voorwaarden van de onderneming; 
overwegende dat de doeltreffende,
alomvattende en transparante 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd; overwegende dat op 
internet op veel plaatsen instructies 
beschikbaar zijn voor het bereiken van het 
"darkweb", dat vaak door terreurgroepen 
wordt gebruikt voor onopgemerkte 
propaganda, financiering, werving en 
andere daaraan verbonden activiteiten;

Or. en

Amendement 262
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AI

Ontwerpresolutie Amendement

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de verwijdering 

AI. overwegende dat ondanks de 
aanzienlijke vooruitgang die is geboekt ten 
aanzien van de verwijdering van 
terroristische online-inhoud, de inhoud 
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van terroristische online-inhoud; 
overwegende dat de inhoud vaak niet 
volledig wordt verwijderd, waarbij die wel 
van de ene website wordt verwijderd, maar 
niet van een andere website van dezelfde 
onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende en alomvattende 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd;

vaak niet volledig wordt verwijderd; 
overwegende dat er behoefte is aan een
alomvattende en gecoördineerde Europese 
aanpak om te zorgen voor samenhang in 
de beleidsontwikkeling en de daaruit 
voortvloeiende maatregelen, die de 
bestrijding van misdaad omvat, maar ook 
de grondrechten, privacy, 
gegevensbescherming, cyberbeveiliging, 
consumentenbescherming en e-handel, 
alsmede een benadering voor echt 
partnerschap en wetmatige informatie-
uitwisseling tussen 
rechtshandhavingsorganen, gerechtelijke 
instanties, de ICT-branche, aanbieders 
van internetdiensten, aanbieders van 
hostingdiensten, 
socialemediaondernemingen, de 
bankensector en ngo's;

Or. en

Amendement 263
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging AI

Ontwerpresolutie Amendement

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de verwijdering 
van terroristische online-inhoud; 
overwegende dat de inhoud vaak niet 
volledig wordt verwijderd, waarbij die wel 
van de ene website wordt verwijderd, maar 
niet van een andere website van dezelfde 
onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende en alomvattende 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd;

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de verwijdering 
van terroristische online-inhoud; 
overwegende dat de inhoud vaak niet 
volledig wordt verwijderd, waarbij die wel 
van de ene website wordt verwijderd, maar 
niet van een andere website van dezelfde 
onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende en alomvattende 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd; overwegende dat deze 
verslaglegging echter aan duidelijke 
voorschriften moet worden onderworpen 
en dat de mogelijkheid moet worden 
geboden om er bij de betrokken 
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ondernemingen, maar ook bij de justitiële 
autoriteiten, bezwaar tegen in te dienen;

Or. fr

Amendement 264
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Overweging AI

Ontwerpresolutie Amendement

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de verwijdering 
van terroristische online-inhoud; 
overwegende dat de inhoud vaak niet 
volledig wordt verwijderd, waarbij die wel 
van de ene website wordt verwijderd, maar 
niet van een andere website van dezelfde 
onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende en alomvattende 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd;

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks dat enige vooruitgang is geboekt 
ten aanzien van de verwijdering van 
terroristische online-inhoud; overwegende 
dat de inhoud vaak niet volledig wordt 
verwijderd, waarbij die wel van de ene 
website wordt verwijderd, maar niet van 
een andere website van dezelfde 
onderneming, het verwijderen van de 
inhoud te veel tijd kost of wordt 
toegestaan dat de inhoud wordt 
teruggeplaatst; overwegende dat in 
sommige gevallen accounts zelfs niet 
worden verwijderd nadat de voorwaarden 
van de onderneming zijn geschonden;
overwegende dat de doeltreffende,
alomvattende en transparante 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd;

Or. en

Amendement 265
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Milan Zver, Arnaud Danjean, Christian 
Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Anna Maria 
Corazza Bildt, Artis Pabriks

Ontwerpresolutie
Overweging AI
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Ontwerpresolutie Amendement

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de verwijdering 
van terroristische online-inhoud;
overwegende dat de inhoud vaak niet 
volledig wordt verwijderd, waarbij die wel 
van de ene website wordt verwijderd, maar 
niet van een andere website van dezelfde 
onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende en alomvattende 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd;

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de verwijdering 
van terroristische online-inhoud; 
overwegende dat de inhoud vaak niet 
volledig en evenmin op tijd of permanent 
wordt verwijderd, waarbij die wel van de 
ene website wordt verwijderd, maar niet 
van een andere website van dezelfde 
onderneming, of de account toch actief 
mag blijven en/of weer actief mag worden 
nadat inhoud is geplaatst die in strijd is 
met de voorwaarden van de onderneming; 
overwegende dat de doeltreffende,
alomvattende en transparante 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd;

Or. en

Amendement 266
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Overweging AI

Ontwerpresolutie Amendement

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de verwijdering 
van terroristische online-inhoud; 
overwegende dat de inhoud vaak niet 
volledig wordt verwijderd, waarbij die wel 
van de ene website wordt verwijderd, maar 
niet van een andere website van dezelfde 
onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende en alomvattende 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd;

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de verwijdering 
van terroristische online-inhoud, met name 
vanwege het feit dat hun 
tegenmaatregelen vaak ontoereikend en 
inconsistent zijn en zij te langzaam 
reageren; overwegende dat de inhoud vaak 
niet volledig wordt verwijderd, waarbij die 
wel van de ene website wordt verwijderd, 
maar niet van een andere website van 
dezelfde onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende en alomvattende 
verslaglegging door ondernemingen moet 
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worden verbeterd;

Or. en

Amendement 267
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging AI

Ontwerpresolutie Amendement

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de verwijdering 
van terroristische online-inhoud; 
overwegende dat de inhoud vaak niet 
volledig wordt verwijderd, waarbij die wel 
van de ene website wordt verwijderd, maar 
niet van een andere website van dezelfde 
onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende en alomvattende 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd;

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de verwijdering 
van terroristische online-inhoud; 
overwegende dat de inhoud vaak niet 
volledig wordt verwijderd en de 
doeltreffende en alomvattende 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd;

Or. en

Amendement 268
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Overweging AI

Ontwerpresolutie Amendement

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de verwijdering 
van terroristische online-inhoud; 
overwegende dat de inhoud vaak niet 
volledig wordt verwijderd, waarbij die wel 
van de ene website wordt verwijderd, maar 
niet van een andere website van dezelfde 

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks dat enige vooruitgang is geboekt 
ten aanzien van de verwijdering van 
terroristische online-inhoud; overwegende 
dat de inhoud vaak niet volledig en 
evenmin op tijd of permanent wordt
verwijderd, waarbij die wel van de ene 
website wordt verwijderd, maar niet van 
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onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende en alomvattende 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd;

een andere website van dezelfde 
onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende, alomvattende en 
transparante verslaglegging door 
ondernemingen moet worden verbeterd;

Or. en

Amendement 269
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Overweging AI

Ontwerpresolutie Amendement

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de verwijdering 
van terroristische online-inhoud; 
overwegende dat de inhoud vaak niet 
volledig wordt verwijderd, waarbij die wel 
van de ene website wordt verwijderd, maar 
niet van een andere website van dezelfde 
onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende en alomvattende 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd;

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks dat enige vooruitgang is geboekt 
ten aanzien van de verwijdering van 
terroristische online-inhoud; overwegende 
dat de inhoud vaak niet volledig en 
evenmin op tijd of permanent wordt 
verwijderd, waarbij die wel van de ene 
website wordt verwijderd, maar niet van 
een andere website van dezelfde 
onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende en alomvattende 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd;

Or. en

Amendement 270
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging AI

Ontwerpresolutie Amendement

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de verwijdering 

AI. overwegende dat enige vooruitgang 
is geboekt ten aanzien van de verwijdering 
van terroristische online-inhoud; 
overwegende dat de inhoud vaak niet 
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van terroristische online-inhoud; 
overwegende dat de inhoud vaak niet 
volledig wordt verwijderd, waarbij die wel 
van de ene website wordt verwijderd, maar 
niet van een andere website van dezelfde 
onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende en alomvattende 
verslaglegging door ondernemingen moet
worden verbeterd;

volledig wordt verwijderd, waarbij die wel 
van de ene website wordt verwijderd, maar 
niet van een andere website van dezelfde 
onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende en alomvattende 
verslaglegging door ondernemingen en de 
rechtshandhaving moeten worden 
verbeterd;

Or. en

Amendement 271
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging AI

Ontwerpresolutie Amendement

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de verwijdering 
van terroristische online-inhoud; 
overwegende dat de inhoud vaak niet 
volledig wordt verwijderd, waarbij die wel 
van de ene website wordt verwijderd, maar 
niet van een andere website van dezelfde 
onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende en alomvattende 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd;

AI. overwegende dat de inzet van de 
ondernemingen moet worden vergroot 
ondanks de vooruitgang die is geboekt ten 
aanzien van de verwijdering van 
terroristische online-inhoud; overwegende 
dat de inhoud vaak niet volledig en slechts 
tijdelijk wordt verwijderd, waarbij die wel 
van de ene website wordt verwijderd, maar 
niet van een andere website van dezelfde 
onderneming; overwegende dat de 
doeltreffende en alomvattende 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd;

Or. fr

Amendement 272
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging AI bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AI bis. overwegende dat de verwijdering 
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van illegale online-inhoud altijd bij wet 
moet worden geregeld, onderworpen moet 
zijn aan een eerste rechterlijke controle 
en periodieke toetsing, via transparante 
procedures moet worden vastgesteld en 
voldoende waarborgen moet bieden, met 
name om zeker te stellen dat de beperking 
niet verder gaat dan nodig en 
proportioneel is en dat gebruikers worden 
geïnformeerd over de reden van de 
beperking; overwegende dat deze 
waarborgen tevens de mogelijkheid tot 
verhaal moeten omvatten;

Or. en

Amendement 273
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AI bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AI bis. overwegende dat illegale online-
inhoud onmiddellijk van het internet moet 
worden verwijderd op basis van een 
deugdelijke rechtsgang; overwegende dat 
de rol van ICT, aanbieders van 
internetdiensten en aanbieders van 
hostingdiensten bij het snel en efficiënt 
verwijderen van illegale inhoud op 
verzoek van de bevoegde 
rechtshandhavingsinstantie, en hun altijd 
geldende rapportageverplichtingen 
moeten worden benadrukt;

Or. en

Amendement 274
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging AI bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

AI bis. overwegende dat doeltreffende, 
alomvattende en transparante 
verslaglegging door ondernemingen moet 
worden verbeterd;

Or. fr

Amendement 275
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging AI ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AI ter. overwegende dat het "darkweb" 
ondanks de geboekte vooruitgang nog 
steeds een groot probleem vormt als een 
van de grootste bronnen van illegale 
inhoud;

Or. fr

Amendement 276
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging AJ

Ontwerpresolutie Amendement

AJ. overwegende dat Da'esh in reactie 
op het feit dat grote ondernemingen meer 
inhoud verwijderen en dat sneller doen, in 
toenemende mate gebruikmaakt van 
nieuwe en/of kleinere platforms die 
minder goed zijn toegerust om 
terroristisch materiaal snel te 
verwijderen; overwegende dat 
aanvullende technische ondersteuning 
gezien de diversifiëring naar kleinere 
platforms essentieel is om bijvoorbeeld de 

Schrappen
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introductie van geautomatiseerde 
platformneutrale hulpmiddelen mogelijk 
te maken, zoals de hashtag-databank die 
terroristische online-inhoud zeer 
nauwkeurig kan identificeren;

Or. fr

Amendement 277
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Milan Zver, Arnaud Danjean, Christian 
Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Ontwerpresolutie
Overweging AJ

Ontwerpresolutie Amendement

AJ. overwegende dat Da'esh in reactie 
op het feit dat grote ondernemingen meer 
inhoud verwijderen en dat sneller doen, in 
toenemende mate gebruikmaakt van 
nieuwe en/of kleinere platforms die minder 
goed zijn toegerust om terroristisch 
materiaal snel te verwijderen; overwegende 
dat aanvullende technische ondersteuning 
gezien de diversifiëring naar kleinere 
platforms essentieel is om bijvoorbeeld de 
introductie van geautomatiseerde 
platformneutrale hulpmiddelen mogelijk te 
maken, zoals de hashtag-databank die 
terroristische online-inhoud zeer 
nauwkeurig kan identificeren;

AJ. overwegende dat Da'esh in reactie 
op het feit dat grote ondernemingen meer 
inhoud verwijderen en dat sneller doen, in 
toenemende mate gebruikmaakt van 
nieuwe en/of kleinere platforms die minder 
goed zijn toegerust om terroristisch 
materiaal snel te verwijderen; overwegende 
dat aanvullende technische ondersteuning 
gezien de diversifiëring naar kleinere 
platforms essentieel is om bijvoorbeeld de 
introductie van geautomatiseerde 
platformneutrale hulpmiddelen mogelijk te 
maken, zoals de hashingtechnologie die 
terroristische online-inhoud zeer 
nauwkeurig kan identificeren, en EU-brede 
normen voor voorwaarden te ontwikkelen 
die ondernemingen moeten invoeren en 
op basis waarvan EU-lidstaten kunnen 
beoordelen hoe goed een bedrijf deze 
normen handhaaft;

Or. en

Amendement 278
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Overweging AJ
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Ontwerpresolutie Amendement

AJ. overwegende dat Da'esh in reactie 
op het feit dat grote ondernemingen meer 
inhoud verwijderen en dat sneller doen, in 
toenemende mate gebruikmaakt van 
nieuwe en/of kleinere platforms die minder 
goed zijn toegerust om terroristisch 
materiaal snel te verwijderen; overwegende 
dat aanvullende technische ondersteuning 
gezien de diversifiëring naar kleinere 
platforms essentieel is om bijvoorbeeld de 
introductie van geautomatiseerde 
platformneutrale hulpmiddelen mogelijk te 
maken, zoals de hashtag-databank die 
terroristische online-inhoud zeer 
nauwkeurig kan identificeren;

AJ. overwegende dat Da'esh in reactie 
op het feit dat grote ondernemingen meer 
inhoud verwijderen en dat sneller doen, in 
toenemende mate gebruikmaakt van 
nieuwe en/of kleinere platforms die minder 
goed zijn toegerust om terroristisch 
materiaal snel te verwijderen; overwegende 
dat aanvullende technische ondersteuning 
gezien de diversifiëring naar kleinere 
platforms essentieel is om bijvoorbeeld de 
introductie van geautomatiseerde 
platformneutrale hulpmiddelen mogelijk te 
maken, zoals de hashtag-databank die 
terroristische online-inhoud zeer 
nauwkeurig kan identificeren; 
overwegende dat het dankzij de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën 
en het gebruik van kunstmatige 
intelligentie en algoritmen mogelijk kan 
worden om terroristische online-inhoud 
snel op te sporen en te melden;

Or. fr

Amendement 279
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Overweging AJ

Ontwerpresolutie Amendement

AJ. overwegende dat Da'esh in reactie 
op het feit dat grote ondernemingen meer 
inhoud verwijderen en dat sneller doen, in 
toenemende mate gebruikmaakt van 
nieuwe en/of kleinere platforms die minder 
goed zijn toegerust om terroristisch 
materiaal snel te verwijderen; overwegende 
dat aanvullende technische ondersteuning 
gezien de diversifiëring naar kleinere 
platforms essentieel is om bijvoorbeeld de 
introductie van geautomatiseerde 
platformneutrale hulpmiddelen mogelijk te 

AJ. overwegende dat Da'esh in reactie 
op het feit dat grote ondernemingen meer 
inhoud verwijderen en dat sneller doen, in 
toenemende mate gebruikmaakt van 
nieuwe en/of kleinere platforms die minder 
goed zijn toegerust om terroristisch 
materiaal snel te verwijderen; overwegende 
dat aanvullende technische ondersteuning 
gezien de diversifiëring naar kleinere 
platforms essentieel is om bijvoorbeeld de 
introductie van geautomatiseerde 
platformneutrale hulpmiddelen mogelijk te 
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maken, zoals de hashtag-databank die 
terroristische online-inhoud zeer 
nauwkeurig kan identificeren;

maken, zoals de hashtag-databank of de 
hashingtechnologie die terroristische 
online-inhoud zeer nauwkeurig kan 
identificeren; overwegende dat de 
ontwikkeling van EU-normen voor 
voorwaarden voor ondernemingen op 
basis waarvan hun prestatie bij de 
invoering van die normen kan worden 
beoordeeld, moet worden ondersteund;

Or. en

Amendement 280
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging AJ

Ontwerpresolutie Amendement

AJ. overwegende dat Da'esh in reactie 
op het feit dat grote ondernemingen meer 
inhoud verwijderen en dat sneller doen, in 
toenemende mate gebruikmaakt van 
nieuwe en/of kleinere platforms die minder 
goed zijn toegerust om terroristisch 
materiaal snel te verwijderen; overwegende 
dat aanvullende technische ondersteuning 
gezien de diversifiëring naar kleinere 
platforms essentieel is om bijvoorbeeld de 
introductie van geautomatiseerde 
platformneutrale hulpmiddelen mogelijk te 
maken, zoals de hashtag-databank die 
terroristische online-inhoud zeer 
nauwkeurig kan identificeren;

AJ. overwegende dat Da'esh in reactie 
op het feit dat grote ondernemingen meer 
inhoud verwijderen en dat sneller doen, in 
toenemende mate gebruikmaakt van 
nieuwe en/of kleinere platforms die minder 
goed zijn toegerust om terroristisch 
materiaal snel te verwijderen; overwegende 
dat aanvullende technische ondersteuning 
gezien de diversifiëring naar kleinere 
platforms essentieel is om bijvoorbeeld de 
introductie van geautomatiseerde 
platformneutrale hulpmiddelen mogelijk te 
maken, zoals de hashtag-databank die 
terroristische online-inhoud zeer 
nauwkeurig kan identificeren; 
overwegende dat het gebruik van 
geautomatiseerde hulpmiddelen ook een 
hoog risico op foutieve treffers met zich 
meebrengt, met gevolgen voor het 
grondrecht op vrijheid van 
meningsuiting;

Or. en
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Amendement 281
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Overweging AJ

Ontwerpresolutie Amendement

AJ. overwegende dat Da'esh in reactie 
op het feit dat grote ondernemingen meer 
inhoud verwijderen en dat sneller doen, in 
toenemende mate gebruikmaakt van 
nieuwe en/of kleinere platforms die minder 
goed zijn toegerust om terroristisch 
materiaal snel te verwijderen; overwegende 
dat aanvullende technische ondersteuning 
gezien de diversifiëring naar kleinere 
platforms essentieel is om bijvoorbeeld de 
introductie van geautomatiseerde 
platformneutrale hulpmiddelen mogelijk te 
maken, zoals de hashtag-databank die 
terroristische online-inhoud zeer 
nauwkeurig kan identificeren;

AJ. overwegende dat Da'esh in reactie 
op het feit dat grote ondernemingen meer 
inhoud verwijderen, in toenemende mate 
gebruikmaakt van nieuwe en/of kleinere 
platforms die minder goed zijn toegerust 
om terroristisch materiaal snel te 
verwijderen; overwegende dat de 
uitwisseling van goede praktijken en 
aanvullende technische ondersteuning 
gezien de diversifiëring naar kleinere 
platforms essentieel is om bijvoorbeeld de 
introductie van geautomatiseerde 
platformneutrale hulpmiddelen mogelijk te 
maken, zoals de hashingtechnologie die 
terroristische online-inhoud zeer 
nauwkeurig kan identificeren; 
overwegende dat de vaststelling van 
minimumnormen in de EU voor 
voorwaarden in dit opzicht noodzakelijk 
is; 

Or. en

Amendement 282
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AJ

Ontwerpresolutie Amendement

AJ. overwegende dat Da'esh in reactie 
op het feit dat grote ondernemingen meer 
inhoud verwijderen en dat sneller doen, in 
toenemende mate gebruikmaakt van 
nieuwe en/of kleinere platforms die minder 
goed zijn toegerust om terroristisch 
materiaal snel te verwijderen; overwegende 

AJ. overwegende dat terreurgroepen in 
reactie op het feit dat grote ondernemingen 
meer inhoud verwijderen en dat sneller 
doen, in toenemende mate gebruikmaken
van nieuwe en/of kleinere platforms die 
minder goed zijn toegerust om terroristisch 
materiaal snel te verwijderen; overwegende 
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dat aanvullende technische ondersteuning 
gezien de diversifiëring naar kleinere 
platforms essentieel is om bijvoorbeeld de 
introductie van geautomatiseerde 
platformneutrale hulpmiddelen mogelijk te 
maken, zoals de hashtag-databank die 
terroristische online-inhoud zeer 
nauwkeurig kan identificeren;

dat aanvullende technische ondersteuning 
en de uitwisseling van beste praktijken 
gezien de diversifiëring naar kleinere 
platforms essentieel is om bijvoorbeeld de 
introductie van geautomatiseerde 
platformneutrale hulpmiddelen mogelijk te 
maken, zoals hashingtechnologieën die 
terroristische online-inhoud zeer 
nauwkeurig kan identificeren;

Or. en

Amendement 283
Helga Stevens

Ontwerpresolutie
Overweging AJ

Ontwerpresolutie Amendement

AJ. overwegende dat Da'esh in reactie 
op het feit dat grote ondernemingen meer 
inhoud verwijderen en dat sneller doen, in 
toenemende mate gebruikmaakt van 
nieuwe en/of kleinere platforms die minder 
goed zijn toegerust om terroristisch 
materiaal snel te verwijderen; overwegende 
dat aanvullende technische ondersteuning 
gezien de diversifiëring naar kleinere 
platforms essentieel is om bijvoorbeeld de 
introductie van geautomatiseerde 
platformneutrale hulpmiddelen mogelijk te 
maken, zoals de hashtag-databank die 
terroristische online-inhoud zeer 
nauwkeurig kan identificeren;

AJ. overwegende dat Da'esh in reactie 
op het feit dat grote ondernemingen meer 
inhoud verwijderen en dat sneller doen, in 
toenemende mate gebruikmaakt van 
nieuwe en/of kleinere platforms die minder 
goed zijn toegerust om terroristisch 
materiaal snel te verwijderen; overwegende 
dat aanvullende technische ondersteuning 
gezien de diversifiëring naar kleinere 
platforms essentieel is om bijvoorbeeld de 
introductie van geautomatiseerde 
platformneutrale hulpmiddelen mogelijk te 
maken, zoals de hashtag-databank die 
terroristische online-inhoud zeer 
nauwkeurig op voorhand kan identificeren 
en publicatie verhinderen;

Or. nl

Amendement 284
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Overweging AJ
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Ontwerpresolutie Amendement

AJ. overwegende dat Da'esh in reactie 
op het feit dat grote ondernemingen meer 
inhoud verwijderen en dat sneller doen, in 
toenemende mate gebruikmaakt van 
nieuwe en/of kleinere platforms die minder 
goed zijn toegerust om terroristisch 
materiaal snel te verwijderen; overwegende 
dat aanvullende technische ondersteuning 
gezien de diversifiëring naar kleinere 
platforms essentieel is om bijvoorbeeld de 
introductie van geautomatiseerde 
platformneutrale hulpmiddelen mogelijk te 
maken, zoals de hashtag-databank die 
terroristische online-inhoud zeer 
nauwkeurig kan identificeren;

AJ. overwegende dat Da'esh in reactie 
op het feit dat grote ondernemingen meer 
inhoud verwijderen, in toenemende mate 
gebruikmaakt van nieuwe en/of kleinere 
platforms die minder goed zijn toegerust 
om terroristisch materiaal snel te 
verwijderen; overwegende dat aanvullende 
technische ondersteuning en de 
uitwisseling van beste praktijken gezien de 
diversifiëring naar kleinere platforms 
essentieel is om bijvoorbeeld de introductie 
van geautomatiseerde platformneutrale 
hulpmiddelen mogelijk te maken, zoals de 
hashtag-databank die terroristische online-
inhoud zeer nauwkeurig kan identificeren;

Or. en

Amendement 285
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Ontwerpresolutie
Overweging AJ bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AJ bis. overwegende dat het steeds 
gangbaardere gebruik van CGNAT 
(carrier-grade network address 
translation) door aanbieders van 
internettoegang politieonderzoek in 
verband met terrorisme bemoeilijkt; 
overwegende dat deze technologie 
internetaanbieders in staat stelt een enkel 
IP-adres tegelijkertijd voor meerdere 
gebruikers te gebruiken, waardoor het 
voor hen technisch onmogelijk is aan hun 
wettelijke verplichting te voldoen om 
afzonderlijke gebruikers te identificeren, 
aangezien meer dan duizend 
geabonneerden hetzelfde IP-adres 
gebruiken;
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Or. en

Amendement 286
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging AK

Ontwerpresolutie Amendement

AK. overwegende dat gevangenissen 
broeihaarden van extremisme zijn 
geworden, waar terroristen worden 
gevormd; overwegende dat velen die 
momenteel een gevangenisstraf uitzitten 
binnenkort worden vrijgelaten en 
terugkeren naar hun gemeenschappen en 
dat er weinig middelen zijn om toezicht te 
houden op hun activiteiten; overwegende 
dat de omstandigheden in de gevangenis 
een grote rol kunnen spelen in het 
vergroten of verkleinen van het 
radicaliseringsgevaar;

AK. overwegende dat uit onderzoeken 
en verslagen blijkt hoe gevangenissen 
eenvoudig een microkosmos voor de 
vervlechting tussen misdaad en terrorisme 
kunnen worden, waar werving en 
netwerkvorming plaatsvinden;
overwegende dat gevangenissen, die vaak 
overvol zitten en in een slechte staat 
verkeren, in veel lidstaten gevaarlijke 
omgevingen worden waarin de 
elementaire behoefte om bescherming te 
zoeken de aansluiting bij gewelddadige 
extremistische groepen bevordert;
overwegende dat velen die momenteel een 
gevangenisstraf uitzitten binnenkort 
worden vrijgelaten en terugkeren naar hun 
gemeenschappen en dat er weinig middelen 
zijn om toezicht te houden op hun 
activiteiten; overwegende dat de 
omstandigheden in de gevangenis een grote 
rol kunnen spelen in het vergroten of 
verkleinen van het radicaliseringsgevaar; 
overwegende dat gevangenissen ervoor 
moeten zorgen dat misdadigers en 
terroristen zich beteren met het oog op 
hun sociale herintegratie, in plaats hen te 
helpen de weg naar extremistisch geweld 
te vinden;

Or. en

Amendement 287
Andrzej Grzyb
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Ontwerpresolutie
Overweging AK

Ontwerpresolutie Amendement

AK. overwegende dat gevangenissen 
broeihaarden van extremisme zijn 
geworden, waar terroristen worden 
gevormd; overwegende dat velen die 
momenteel een gevangenisstraf uitzitten 
binnenkort worden vrijgelaten en 
terugkeren naar hun gemeenschappen en 
dat er weinig middelen zijn om toezicht te 
houden op hun activiteiten; overwegende 
dat de omstandigheden in de gevangenis 
een grote rol kunnen spelen in het 
vergroten of verkleinen van het 
radicaliseringsgevaar;

AK. overwegende dat gevangenissen 
broeihaarden van extremisme zijn 
geworden, waar terroristen worden 
gevormd, met name wanneer gevangenen 
met een hoog risico niet onder toezicht 
worden gehouden en onvoldoende 
gescheiden worden gehouden van de 
algemene bevolking en er geen 
programma's worden toegepast om 
radicalisering te voorkomen; overwegende 
dat velen die momenteel een 
gevangenisstraf uitzitten binnenkort 
worden vrijgelaten en terugkeren naar hun 
gemeenschappen en dat hiervoor grote 
inspanningen op het gebied van 
herintegratie nodig zijn en meer middelen 
om toezicht te houden op hun activiteiten; 
overwegende dat de omstandigheden in de 
gevangenis een grote rol kunnen spelen in 
het vergroten of verkleinen van het 
radicaliseringsgevaar;

Or. en

Amendement 288
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Overweging AK

Ontwerpresolutie Amendement

AK. overwegende dat gevangenissen 
broeihaarden van extremisme zijn 
geworden, waar terroristen worden 
gevormd; overwegende dat velen die 
momenteel een gevangenisstraf uitzitten 
binnenkort worden vrijgelaten en 
terugkeren naar hun gemeenschappen en 
dat er weinig middelen zijn om toezicht te 
houden op hun activiteiten; overwegende 
dat de omstandigheden in de gevangenis 

AK. overwegende dat gevangenissen 
broeihaarden van extremisme zijn 
geworden, waar terroristen worden 
gevormd; overwegende dat velen die 
momenteel een gevangenisstraf uitzitten 
binnenkort worden vrijgelaten en 
terugkeren naar hun gemeenschappen en 
dat er weinig middelen zijn om toezicht te 
houden op hun activiteiten; overwegende 
dat de omstandigheden in de gevangenis 
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een grote rol kunnen spelen in het 
vergroten of verkleinen van het 
radicaliseringsgevaar;

een grote rol kunnen spelen in het 
vergroten of verkleinen van het 
radicaliseringsgevaar; overwegende dat de 
lidstaten nog maar weinig doeltreffende 
maatregelen hebben ingevoerd, hoewel zij 
beseffen dat zij het hoofd moeten bieden 
aan de toenemende radicalisering in de 
gevangenissen;

Or. fr

Amendement 289
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Overweging AK

Ontwerpresolutie Amendement

AK. overwegende dat gevangenissen 
broeihaarden van extremisme zijn 
geworden, waar terroristen worden 
gevormd; overwegende dat velen die 
momenteel een gevangenisstraf uitzitten 
binnenkort worden vrijgelaten en 
terugkeren naar hun gemeenschappen en 
dat er weinig middelen zijn om toezicht te 
houden op hun activiteiten; overwegende 
dat de omstandigheden in de gevangenis
een grote rol kunnen spelen in het 
vergroten of verkleinen van het 
radicaliseringsgevaar;

AK. overwegende dat gevangenissen het 
radicaliseringsgevaar van delinquenten 
vergroten en versnellen, en een 
kweekvijver en katalysator voor 
terrorisme zijn; overwegende dat velen die 
momenteel een gevangenisstraf uitzitten 
binnenkort worden vrijgelaten en 
terugkeren naar hun gemeenschappen 
waarbij de behoeften op het gebied van 
herintegratie bijzonder groot zullen zijn 
en het risico op recidivisme hoog zal zijn; 
overwegende dat er weinig middelen zijn 
om toezicht te houden op hun activiteiten 
en om hun herintegratie in de 
samenleving te verwezenlijken; 
overwegende dat het beleid in 
gevangenissen en risicobeheer een grote 
rol kunnen spelen om deze risico's te
verkleinen;

Or. en

Amendement 290
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier
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Ontwerpresolutie
Overweging AK

Ontwerpresolutie Amendement

AK. overwegende dat gevangenissen 
broeihaarden van extremisme zijn 
geworden, waar terroristen worden 
gevormd; overwegende dat velen die 
momenteel een gevangenisstraf uitzitten 
binnenkort worden vrijgelaten en 
terugkeren naar hun gemeenschappen en 
dat er weinig middelen zijn om toezicht te 
houden op hun activiteiten; overwegende 
dat de omstandigheden in de gevangenis 
een grote rol kunnen spelen in het 
vergroten of verkleinen van het 
radicaliseringsgevaar;

AK. overwegende dat de interne situatie 
in veel gevangenissen tot radicalisering 
van veroordeelden heeft geleid, waardoor 
veel gevangenissen broeihaarden van 
extremisme zijn geworden, waar terroristen 
worden gevormd; overwegende dat velen 
die momenteel een gevangenisstraf 
uitzitten binnenkort worden vrijgelaten en 
terugkeren naar hun gemeenschappen en 
dat er weinig middelen zijn om toezicht te 
houden op hun activiteiten; overwegende 
dat de omstandigheden in de gevangenis 
een grote rol kunnen spelen in het 
vergroten of verkleinen van het 
radicaliseringsgevaar;

Or. en

Amendement 291
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Overweging AK

Ontwerpresolutie Amendement

AK. overwegende dat gevangenissen 
broeihaarden van extremisme zijn 
geworden, waar terroristen worden 
gevormd; overwegende dat velen die 
momenteel een gevangenisstraf uitzitten 
binnenkort worden vrijgelaten en 
terugkeren naar hun gemeenschappen en 
dat er weinig middelen zijn om toezicht te 
houden op hun activiteiten; overwegende 
dat de omstandigheden in de gevangenis 
een grote rol kunnen spelen in het 
vergroten of verkleinen van het 
radicaliseringsgevaar;

AK. overwegende dat de uitzonderlijke 
kenmerken van verblijf in gevangenissen 
het radicaliseringsgevaar van 
delinquenten vergroten en versnellen, en 
een kweekvijver en katalysator voor 
terrorisme creëren; overwegende dat velen 
die momenteel een gevangenisstraf 
uitzitten binnenkort worden vrijgelaten en 
terugkeren naar hun gemeenschappen, 
waardoor de behoeften op het gebied van 
herintegratie bijzonder groot zullen zijn,
en dat er weinig middelen zijn om toezicht 
te houden op hun activiteiten; overwegende 
dat de omstandigheden in de gevangenis 
een grote rol kunnen spelen in het 
vergroten of verkleinen van het 
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radicaliseringsgevaar;

Or. en

Amendement 292
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AK

Ontwerpresolutie Amendement

AK. overwegende dat gevangenissen 
broeihaarden van extremisme zijn 
geworden, waar terroristen worden 
gevormd; overwegende dat velen die 
momenteel een gevangenisstraf uitzitten
binnenkort worden vrijgelaten en 
terugkeren naar hun gemeenschappen en 
dat er weinig middelen zijn om toezicht te 
houden op hun activiteiten; overwegende 
dat de omstandigheden in de gevangenis 
een grote rol kunnen spelen in het 
vergroten of verkleinen van het 
radicaliseringsgevaar;

AK. overwegende dat gevangenissen 
bijzonder gevoelig kunnen zijn voor 
radicaliseringsgevaar; overwegende dat 
veel geradicaliseerde gevangenen
binnenkort worden vrijgelaten en 
terugkeren naar hun gemeenschappen en 
dat het toezicht op deze delinquenten met 
een hoog risico uiterst arbeidsintensief is 
voor de veiligheidsdiensten van de 
lidstaten, aangezien het risico op 
recidivisme hoog wordt geacht; 
overwegende dat de omstandigheden in de 
gevangenis een grote rol kunnen spelen in 
het vergroten of verkleinen van het 
radicaliseringsgevaar;

Or. en

Amendement 293
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging AK

Ontwerpresolutie Amendement

AK. overwegende dat gevangenissen 
broeihaarden van extremisme zijn 
geworden, waar terroristen worden 
gevormd; overwegende dat velen die 
momenteel een gevangenisstraf uitzitten 
binnenkort worden vrijgelaten en 

AK. overwegende dat gevangenissen 
broeihaarden van extremisme zijn 
geworden, waar terroristen worden 
gevormd; overwegende dat voor veel 
veroordeelden ad-hocmonitoring en -
middelen nodig zijn en dat de Europese 
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terugkeren naar hun gemeenschappen en 
dat er weinig middelen zijn om toezicht te 
houden op hun activiteiten; overwegende 
dat de omstandigheden in de gevangenis 
een grote rol kunnen spelen in het 
vergroten of verkleinen van het 
radicaliseringsgevaar;

normen inzake justitie en grondrechten 
daarbij moeten worden nageleefd; 
overwegende dat de omstandigheden in de 
gevangenis een grote rol kunnen spelen in 
het vergroten of verkleinen van het 
radicaliseringsgevaar;

Or. fr

Amendement 294
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Overweging AK bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AK bis. overwegende dat er 
absoluut moet worden voorzien in 
monitoringprocedures voor ex-
gevangenen die tijdens of vóór hun 
opsluiting tekenen van radicalisering 
vertoonden; overwegende dat er 
structuren moeten worden gecreëerd om 
die personen na hun vrijlating buiten de 
gevangenis op te vangen;

Or. fr

Amendement 295
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Ontwerpresolutie
Overweging AK bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AK bis. overwegende dat contact 
met geradicaliseerde personen in 
gevangenissen, met inbegrip van het 
herintegratieproces, niet doeltreffend kan 
zijn zonder samenwerking tussen 
specialisten, gevangenisdirecteuren en de 
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politie en inlichtingendiensten;

Or. en

Amendement 296
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AK bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AK bis. overwegende dat een 
efficiënt penitentiair bestuur voldoende 
financiering en personeel moet krijgen 
om zijn veiligheids- en rehabilitatiemissie 
uit te voeren;

Or. en

Amendement 297
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AK ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AK ter.overwegende dat inhumane 
detentieomstandigheden en overvolle 
gevangenissen radicalisering in de hand 
kunnen werken, de invloed van 
gewelddadige, extremistische ronselaars 
kunnen vergroten en de slagingskansen 
van rehabilitatie kunnen verkleinen;

Or. en

Amendement 298
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis
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Ontwerpresolutie
Overweging AK quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AK quater. overwegende dat het beleid 
van het penitentiaire stelsel 
godsdienstvrijheid moet waarborgen en 
gevangenen dus hun godsdienst mogen 
belijden onder begeleiding van 
goedgekeurde en naar behoren opgeleide 
vertegenwoordigers van die godsdienst of 
geloofsovertuiging;

Or. en

Amendement 299
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AK quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AK quinquies.overwegende dat 
gevangenispersoneel een essentiële 
functie uitoefent namens de gemeenschap 
en arbeidsvoorwaarden moet hebben die 
passen bij hun kwalificaties en rekening 
houden met het veeleisende karakter van 
hun werk, met name wat betreft de 
interactie met geradicaliseerde 
gevangenen;

Or. en

Amendement 300
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Ontwerpresolutie
Overweging AK bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

AK bis. overwegende dat 
overdreven aandacht van de media aan 
terroristische aanslagen op twee manieren 
terroristen helpen hun doel te bereiken: 
enerzijds door het effect van de 
terroristische aanslag vele malen te 
vergroten, angst te verspreiden en het 
publiek vertrouwen te verzwakken, en 
anderzijds door terroristen onbedoeld een 
heldenstatus te geven door hun namen, 
foto's, beweegredenen en 
afscheidsberichten te publiceren;

Or. en

Amendement 301
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller

Ontwerpresolutie
Overweging AL
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Ontwerpresolutie Amendement

AL. overwegende dat het bewaren van 
gegevens een essentieel onderdeel is van 
het onderzoeksproces; overwegende dat de 
politiële en justitiële autoriteiten 
gewoonlijk sterk afhankelijk zijn van 
communicatiegegevens om resultaten te 
boeken met hun onderzoeken;
overwegende dat geharmoniseerde regels 
inzake gegevensbewaring in de EU 
essentieel zijn om het volledige potentieel 
van de interoperabiliteit van 
informatiesystemen te benutten; 
overwegende dat de noodzaak van 
passende regels inzake gegevensbewaring 
voor de bestrijding van terrorisme
herhaaldelijk aan de orde werd gesteld 
tijdens de werkzaamheden van de 
Commissie TERR;

AL. overwegende dat in een 
democratische samenleving de 
wetmatigheid van regels inzake 
gegevensbewaring worden bepaald door 
niet alleen de noodzaak ervan maar ook 
door de evenredigheid ervan; 
overwegende dat het Hof van Justitie van 
de EU in zijn arrest betreffende de 
nietigverklaring van Richtlijn 2006/24/EG 
verklaarde dat wetgeving inzake 
gegevensbewaring niet als 
gerechtvaardigd kan worden beschouwd 
in een democratische samenleving als 
deze niet vereist dat er een verband 
bestaat tussen de te bewaren gegevens en 
een bedreiging voor de openbare 
veiligheid, en met name niet beperkt is tot 
bewaring in verband met (i) gegevens die 
betrekking hebben op een bepaalde 
periode en/of geografisch gebied en/of een 
groep personen die vermoedelijk op 
enigerlei wijze betrokken zijn bij een 
ernstig misdrijf, of (ii) personen die om 
andere redenen door de bewaring van 
hun gegevens zouden kunnen bijdragen 
aan de bestrijding van criminaliteit; 
Overwegende dat het Hof van Justitie van 
de Europese Unie in 2016 in de gevoegde 
zaken C-203/15 en C-698/15 van 
Tele2Sverige en Watson heeft geoordeeld 
dat ook de nationale regelingen voor het 
bewaren van gegevens moeten worden 
beoordeeld ten aanzien van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie, aangezien artikel 15, lid 1, van 
Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlijn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie), zoals gewijzigd bij 
Richtlijn 2009/136/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 
2009, moet worden uitgelegd dat zij zich 
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verzet tegen een nationale regeling die 
met het oog op de bestrijding van 
criminaliteit voorziet in de algemene en 
ongedifferentieerde bewaring van en 
toegang tot alle verkeers- en 
locatiegegevens van alle abonnees en 
geregistreerde gebruikers met betrekking 
tot alle elektronische 
communicatiemiddelen;

Or. en
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Amendement 302
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging AL

Ontwerpresolutie Amendement

AL. overwegende dat het bewaren van 
gegevens een essentieel onderdeel is van
het onderzoeksproces; overwegende dat de 
politiële en justitiële autoriteiten 
gewoonlijk sterk afhankelijk zijn van 
communicatiegegevens om resultaten te 
boeken met hun onderzoeken; 
overwegende dat geharmoniseerde regels 
inzake gegevensbewaring in de EU 
essentieel zijn om het volledige potentieel 
van de interoperabiliteit van 
informatiesystemen te benutten; 
overwegende dat de noodzaak van 
passende regels inzake gegevensbewaring 
voor de bestrijding van terrorisme 
herhaaldelijk aan de orde werd gesteld 
tijdens de werkzaamheden van de 
Commissie TERR;

AL. overwegende dat het bewaren van 
gegevens een nuttig hulpmiddel kan zijn 
in het onderzoeksproces; overwegende dat 
de politiële en justitiële autoriteiten 
gewoonlijk sterk afhankelijk zijn van 
communicatiegegevens om resultaten te 
boeken met hun onderzoeken;

Or. en

Amendement 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Overweging AL

Ontwerpresolutie Amendement

AL. overwegende dat het bewaren van 
gegevens een essentieel onderdeel is van 
het onderzoeksproces; overwegende dat de 
politiële en justitiële autoriteiten 
gewoonlijk sterk afhankelijk zijn van
communicatiegegevens om resultaten te 
boeken met hun onderzoeken;
overwegende dat geharmoniseerde regels 
inzake gegevensbewaring in de EU 
essentieel zijn om het volledige potentieel 

AL. overwegende dat de algemene 
bewaring van communicatiegegevens een 
ernstige beperking van het recht op 
privacy en vertrouwelijkheid van 
communicatie inhoudt; overwegende dat 
justitiële autoriteiten gewoonlijk de politie 
toegang tot communicatiegegevens 
verleent in het kader van een onderzoek;
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van de interoperabiliteit van 
informatiesystemen te benutten; 
overwegende dat de noodzaak van 
passende regels inzake gegevensbewaring 
voor de bestrijding van terrorisme 
herhaaldelijk aan de orde werd gesteld 
tijdens de werkzaamheden van de 
Commissie TERR;

Or. en

Amendement 304
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging AL

Ontwerpresolutie Amendement

AL. overwegende dat het bewaren van 
gegevens een essentieel onderdeel is van 
het onderzoeksproces; overwegende dat de 
politiële en justitiële autoriteiten 
gewoonlijk sterk afhankelijk zijn van 
communicatiegegevens om resultaten te 
boeken met hun onderzoeken; 
overwegende dat geharmoniseerde regels 
inzake gegevensbewaring in de EU 
essentieel zijn om het volledige potentieel 
van de interoperabiliteit van 
informatiesystemen te benutten;
overwegende dat de noodzaak van 
passende regels inzake gegevensbewaring 
voor de bestrijding van terrorisme 
herhaaldelijk aan de orde werd gesteld 
tijdens de werkzaamheden van de 
Commissie TERR;

AL. overwegende dat de politiële en 
justitiële autoriteiten gewoonlijk sterk 
afhankelijk zijn van 
communicatiegegevens om resultaten te 
boeken met hun onderzoeken; 
overwegende dat de noodzaak van 
passende regels inzake gegevensbewaring 
voor de bestrijding van terrorisme 
herhaaldelijk aan de orde werd gesteld 
tijdens de werkzaamheden van de 
Commissie TERR, maar dat deze regels 
strikt moeten worden omschreven om 
uitwassen te voorkomen en de rechten van 
de burgers te beschermen, zoals reeds 
meermaals aangegeven door het HvJ-EU;

Or. fr

Amendement 305
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AL
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Ontwerpresolutie Amendement

AL. overwegende dat het bewaren van 
gegevens een essentieel onderdeel is van 
het onderzoeksproces; overwegende dat de 
politiële en justitiële autoriteiten 
gewoonlijk sterk afhankelijk zijn van 
communicatiegegevens om resultaten te 
boeken met hun onderzoeken; 
overwegende dat geharmoniseerde regels 
inzake gegevensbewaring in de EU 
essentieel zijn om het volledige potentieel 
van de interoperabiliteit van 
informatiesystemen te benutten; 
overwegende dat de noodzaak van 
passende regels inzake gegevensbewaring 
voor de bestrijding van terrorisme 
herhaaldelijk aan de orde werd gesteld 
tijdens de werkzaamheden van de 
Commissie TERR;

AL. overwegende dat het bewaren van 
gegevens een essentieel onderdeel is van 
het onderzoeksproces maar dat daarbij 
naar behoren rekening moet worden 
gehouden met de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie van de EU; overwegende 
dat de politiële en justitiële autoriteiten 
gewoonlijk sterk afhankelijk zijn van 
communicatiegegevens om resultaten te 
boeken met hun onderzoeken; 
overwegende dat de noodzaak van 
passende regels inzake gegevensbewaring 
voor de bestrijding van terrorisme, waarbij 
naar behoren rekening moet worden 
gehouden met de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie van de EU, herhaaldelijk 
aan de orde werd gesteld tijdens de 
werkzaamheden van de Commissie TERR;

Or. en

Amendement 306
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Overweging AL

Ontwerpresolutie Amendement

AL. overwegende dat het bewaren van 
gegevens een essentieel onderdeel is van 
het onderzoeksproces; overwegende dat de 
politiële en justitiële autoriteiten 
gewoonlijk sterk afhankelijk zijn van 
communicatiegegevens om resultaten te 
boeken met hun onderzoeken; 
overwegende dat geharmoniseerde regels 
inzake gegevensbewaring in de EU 
essentieel zijn om het volledige potentieel 
van de interoperabiliteit van 
informatiesystemen te benutten; 
overwegende dat de noodzaak van 
passende regels inzake gegevensbewaring 
voor de bestrijding van terrorisme 

AL. overwegende dat het bewaren van 
gegevens een essentieel onderdeel is van 
het onderzoeksproces; overwegende dat de 
politiële en justitiële autoriteiten 
gewoonlijk sterk afhankelijk zijn van 
communicatiegegevens om resultaten te 
boeken met hun onderzoeken; 
overwegende dat geharmoniseerde regels 
inzake gegevensbewaring, -analyse en -
verwerking in de EU essentieel zijn om het 
volledige potentieel van de 
interoperabiliteit van informatiesystemen te 
benutten; overwegende dat de noodzaak 
van passende regels inzake 
gegevensbewaring voor de bestrijding van 
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herhaaldelijk aan de orde werd gesteld 
tijdens de werkzaamheden van de 
Commissie TERR;

terrorisme herhaaldelijk aan de orde werd 
gesteld tijdens de werkzaamheden van de 
Commissie TERR;

Or. de

Amendement 307
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Artis Pabriks

Ontwerpresolutie
Overweging AL

Ontwerpresolutie Amendement

AL. overwegende dat het bewaren van 
gegevens een essentieel onderdeel is van 
het onderzoeksproces; overwegende dat de 
politiële en justitiële autoriteiten 
gewoonlijk sterk afhankelijk zijn van 
communicatiegegevens om resultaten te 
boeken met hun onderzoeken; 
overwegende dat geharmoniseerde regels 
inzake gegevensbewaring in de EU 
essentieel zijn om het volledige potentieel 
van de interoperabiliteit van 
informatiesystemen te benutten; 
overwegende dat de noodzaak van 
passende regels inzake gegevensbewaring 
voor de bestrijding van terrorisme 
herhaaldelijk aan de orde werd gesteld 
tijdens de werkzaamheden van de 
Commissie TERR;

AL. overwegende dat het bewaren van 
gegevens een essentieel onderdeel is van 
het onderzoeksproces; overwegende dat de 
politiële en justitiële autoriteiten en 
inlichtingendiensten gewoonlijk sterk 
afhankelijk zijn van 
communicatiegegevens om resultaten te 
boeken met hun onderzoeken; 
overwegende dat geharmoniseerde regels 
inzake gegevensbewaring in de EU 
essentieel zijn om het volledige potentieel 
van de interoperabiliteit van 
informatiesystemen te benutten; 
overwegende dat de noodzaak van 
passende regels inzake gegevensbewaring 
voor de bestrijding van terrorisme 
herhaaldelijk aan de orde werd gesteld 
tijdens de werkzaamheden van de 
Commissie TERR;

Or. en

Amendement 308
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Overweging AL
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Ontwerpresolutie Amendement

AL. overwegende dat het bewaren van 
gegevens een essentieel onderdeel is van 
het onderzoeksproces; overwegende dat de
politiële en justitiële autoriteiten 
gewoonlijk sterk afhankelijk zijn van 
communicatiegegevens om resultaten te 
boeken met hun onderzoeken; 
overwegende dat geharmoniseerde regels 
inzake gegevensbewaring in de EU 
essentieel zijn om het volledige potentieel 
van de interoperabiliteit van 
informatiesystemen te benutten; 
overwegende dat de noodzaak van 
passende regels inzake gegevensbewaring 
voor de bestrijding van terrorisme 
herhaaldelijk aan de orde werd gesteld 
tijdens de werkzaamheden van de 
Commissie TERR;

AL. overwegende dat het bewaren van 
gegevens een essentieel onderdeel is van 
het onderzoeksproces; overwegende dat de 
nationale bevoegde autoriteiten gewoonlijk 
sterk afhankelijk zijn van 
communicatiegegevens om resultaten te 
boeken met hun onderzoeken; 
overwegende dat geharmoniseerde regels 
inzake gegevensbewaring in de EU 
essentieel zijn om het volledige potentieel 
van de interoperabiliteit van 
informatiesystemen te benutten; 
overwegende dat de noodzaak van 
passende regels inzake gegevensbewaring 
voor de bestrijding van terrorisme 
herhaaldelijk aan de orde werd gesteld 
tijdens de werkzaamheden van de 
Commissie TERR;

Or. en

Amendement 309
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Artis Pabriks

Ontwerpresolutie
Overweging AL bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AL bis.overwegende dat bij het ontbreken 
van regels inzake gegevensbewaring het 
grootste negatieve gevolg zal zijn dat 
noodzakelijke gegevens niet beschikbaar 
zijn, omdat ze mogelijk niet worden 
opgeslagen door de aanbieders van 
communicatiediensten, met name indien 
de aanbieders deze gegevens niet voor 
praktische of commerciële doeleinden 
nodig hebben, en/of niet op wetmatig 
verzoek worden verstrekt aan 
rechtshandhavingsinstanties; 
overwegende dat indien bevoegde organen 
en rechters op lidstaatniveau niet over 
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gegevens kunnen beschikken wegens het 
ontbreken van de verplichting tot 
gegevensbewaring, het ook onmogelijk zal 
zijn gevolg te geven aan verzoeken om 
wederzijdse rechtshulp en multilaterale 
uitwisselingen op EU-niveau te laten 
plaatsvinden, en schadelijke gevolgen 
zullen ontstaan – zoals al het geval is 
geweest – voor grensoverschrijdende 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking in het algemeen;

Or. en

Amendement 310
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Ontwerpresolutie
Overweging AL bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AL bis.overwegende dat de politie- en 
inlichtingendiensten zowel 
geclassificeerde als niet-geclassificeerde 
informatie ontvangen, verwerken en 
doorsturen, waardoor er andere 
regelingen gelden in alle stadia van 
gebruik van deze informatie; overwegende 
dat inlichtingen, een begrip dat 
behandeling door professionals met het 
oog op een welbepaald gebruik ervan 
impliceert, bovendien moeten worden 
onderscheiden van gewone informatie; 
overwegende ten slotte dat criminele 
inlichtingen, die aan de opdracht van de 
gerechtelijke politie zijn verbonden, 
moeten worden onderscheiden van 
veiligheidsinlichtingen, die in een 
bestuurlijk kader worden behandeld;

Or. fr
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Amendement 311
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging AM

Ontwerpresolutie Amendement

AM. overwegende dat de versleuteling 
van communicatie of opgeslagen gegevens 
door terroristen een groot probleem vormt 
voor de wetshandhavingsdiensten, die 
hierdoor geen toegang hebben tot 
essentiële inlichtingen en bewijsmateriaal; 
overwegende dat versleuteling van 
essentieel belang is wanneer zelfs de 
verantwoordelijke onlinedienstverleners 
de communicatie niet willen of kunnen 
ontcijferen;

AM. overwegende dat nieuwe 
technologieën niet moeten worden gezien 
als een bedreiging en dat door de 
technologische vooruitgang op het gebied 
van versleuteling de algemene beveiliging
van onze informatiesystemen verbetert, 
onder meer omdat eindgebruikers hun 
gegevens en communicatie beter kunnen 
beschermen; overwegende dat er echter 
nog aanzienlijke hiaten zijn in de 
beveiliging van communicatie en dat 
technieken zoals "onion routing" en 
verborgen netwerken kunnen worden 
gebruikt door kwaadwillende gebruikers, 
waaronder terroristen; overwegende dat 
dit voor ernstige uitdagingen zorgt voor 
onderzoeken;

Or. en

Amendement 312
Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging AM

Ontwerpresolutie Amendement

AM. overwegende dat de versleuteling 
van communicatie of opgeslagen 
gegevens door terroristen een groot 
probleem vormt voor de 
wetshandhavingsdiensten, die hierdoor 
geen toegang hebben tot essentiële 
inlichtingen en bewijsmateriaal; 
overwegende dat versleuteling van 
essentieel belang is wanneer zelfs de 
verantwoordelijke onlinedienstverleners 
de communicatie niet willen of kunnen 

AM. overwegende dat het Europees 
Parlement herhaaldelijk heeft gepleit voor 
het gebruik van versleuteling, met name in 
het geval van stromende gegevens, en 
heeft opgeroepen inspanningen om 
normen voor versleuteling niet te 
ondermijnen;
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ontcijferen;

Or. en

Amendement 313
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging AM

Ontwerpresolutie Amendement

AM. overwegende dat de versleuteling 
van communicatie of opgeslagen gegevens 
door terroristen een groot probleem vormt 
voor de wetshandhavingsdiensten, die 
hierdoor geen toegang hebben tot 
essentiële inlichtingen en bewijsmateriaal; 
overwegende dat versleuteling van 
essentieel belang is wanneer zelfs de 
verantwoordelijke onlinedienstverleners de 
communicatie niet willen of kunnen 
ontcijferen;

AM. overwegende dat de (op zich 
positieve) versleuteling van communicatie 
of opgeslagen gegevens door terroristen 
een groot probleem vormt voor de 
wetshandhavingsdiensten, die hierdoor 
geen toegang hebben tot essentiële 
inlichtingen en bewijsmateriaal die bij 
rechterlijk verzoek worden opgevraagd; 
overwegende dat versleuteling van 
essentieel belang is wanneer zelfs de 
verantwoordelijke onlinedienstverleners de 
communicatie niet willen of kunnen 
ontcijferen; overwegende dat dergelijke 
weigeringen onduldbaar zijn;

Or. fr

Amendement 314
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Overweging AM

Ontwerpresolutie Amendement

AM. overwegende dat de versleuteling 
van communicatie of opgeslagen 
gegevens door terroristen een groot 
probleem vormt voor de 
wetshandhavingsdiensten, die hierdoor
geen toegang hebben tot essentiële 
inlichtingen en bewijsmateriaal;
overwegende dat versleuteling van 

AM. overwegende dat het gebruik van 
sterke versleuteling de ruggengraat van de 
moderne maatschappij vormt, onder 
andere in de communicatie en de 
industrie; overwegende dat elke 
verzwakking van 
versleutelingstechnologie de veiligheid 
van al het maatschappelijk en zakelijk 
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essentieel belang is wanneer zelfs de 
verantwoordelijke onlinedienstverleners 
de communicatie niet willen of kunnen 
ontcijferen;

leven ernstig zal schaden;

Or. en

Amendement 315
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Overweging AM

Ontwerpresolutie Amendement

AM. overwegende dat de versleuteling 
van communicatie of opgeslagen gegevens 
door terroristen een groot probleem vormt 
voor de wetshandhavingsdiensten, die 
hierdoor geen toegang hebben tot 
essentiële inlichtingen en bewijsmateriaal; 
overwegende dat versleuteling van 
essentieel belang is wanneer zelfs de 
verantwoordelijke onlinedienstverleners de 
communicatie niet willen of kunnen 
ontcijferen;

AM. overwegende dat de versleuteling 
van communicatie of opgeslagen gegevens
door terroristen een groot probleem vormt 
voor de inlichtingendiensten, 
veiligheidsautoriteiten en
wetshandhavingsdiensten, die hierdoor 
geen toegang hebben tot essentiële 
inlichtingen en bewijsmateriaal; 
overwegende dat versleuteling van 
essentieel belang is wanneer zelfs de 
verantwoordelijke onlinedienstverleners de 
communicatie niet willen of kunnen 
ontcijferen;

Or. de

Amendement 316
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Ontwerpresolutie
Overweging AM

Ontwerpresolutie Amendement

AM. overwegende dat de versleuteling 
van communicatie of opgeslagen gegevens 
door terroristen een groot probleem vormt 
voor de wetshandhavingsdiensten, die 
hierdoor geen toegang hebben tot 
essentiële inlichtingen en bewijsmateriaal; 

AM. overwegende dat de versleuteling 
van communicatie of opgeslagen gegevens 
door terroristen een groot probleem vormt 
voor de wetshandhavings- en 
inlichtingendiensten, die hierdoor geen 
toegang hebben tot essentiële inlichtingen 
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overwegende dat versleuteling van 
essentieel belang is wanneer zelfs de 
verantwoordelijke onlinedienstverleners de 
communicatie niet willen of kunnen 
ontcijferen;

en bewijsmateriaal; overwegende dat 
versleuteling van essentieel belang is 
wanneer zelfs de verantwoordelijke 
onlinedienstverleners de communicatie niet 
willen of kunnen ontcijferen;

Or. en

Amendement 317
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Overweging AM

Ontwerpresolutie Amendement

AM. overwegende dat de versleuteling 
van communicatie of opgeslagen gegevens 
door terroristen een groot probleem vormt 
voor de wetshandhavingsdiensten, die 
hierdoor geen toegang hebben tot 
essentiële inlichtingen en bewijsmateriaal; 
overwegende dat versleuteling van 
essentieel belang is wanneer zelfs de 
verantwoordelijke onlinedienstverleners de 
communicatie niet willen of kunnen 
ontcijferen;

AM. overwegende dat de versleuteling 
van communicatie of opgeslagen gegevens 
door terroristen een groot probleem vormt 
voor de nationale bevoegde autoriteiten, 
die hierdoor geen toegang hebben tot 
essentiële inlichtingen en bewijsmateriaal; 
overwegende dat versleuteling van 
essentieel belang is wanneer zelfs de 
verantwoordelijke onlinedienstverleners de 
communicatie niet willen of kunnen 
ontcijferen;

Or. en

Amendement 318
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging AM

Ontwerpresolutie Amendement

AM. overwegende dat de versleuteling 
van communicatie of opgeslagen gegevens 
door terroristen een groot probleem vormt 
voor de wetshandhavingsdiensten, die 
hierdoor geen toegang hebben tot 
essentiële inlichtingen en bewijsmateriaal; 
overwegende dat versleuteling van 

AM. overwegende dat het gebruik van
versleuteling enerzijds in aanzienlijke 
mate zal bijdragen aan de veiligheid op 
IT-gebied, maar anderzijds ook door 
terroristen zal worden gebruikt om hun
communicatie of opgeslagen gegevens te 
beschermen, wat een groot probleem 
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essentieel belang is wanneer zelfs de 
verantwoordelijke onlinedienstverleners 
de communicatie niet willen of kunnen 
ontcijferen;

vormt voor de wetshandhavingsdiensten, 
die hierdoor mogelijk geen toegang hebben 
tot essentiële inlichtingen en 
bewijsmateriaal;

Or. en

Amendement 319
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Overweging AM

Ontwerpresolutie Amendement

AM. overwegende dat de versleuteling 
van communicatie of opgeslagen gegevens 
door terroristen een groot probleem vormt 
voor de wetshandhavingsdiensten, die 
hierdoor geen toegang hebben tot 
essentiële inlichtingen en bewijsmateriaal; 
overwegende dat versleuteling van 
essentieel belang is wanneer zelfs de 
verantwoordelijke onlinedienstverleners de 
communicatie niet willen of kunnen 
ontcijferen;

AM. overwegende dat de versleuteling 
van communicatie of opgeslagen gegevens 
door terroristen een groot probleem vormt 
voor de politiële en justitiële diensten om
toegang te krijgen tot essentiële 
inlichtingen en bewijsmateriaal; 
overwegende dat versleuteling van 
essentieel belang is wanneer zelfs de 
verantwoordelijke onlinedienstverleners de 
communicatie niet willen of kunnen 
ontcijferen;

Or. fr

Amendement 320
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging AM bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AM bis. overwegende dat 
beleidsmaatregelen die leiden tot massale 
controle en algemeen wantrouwen vaak 
kostbaar en ondoeltreffend zijn, middelen 
wegsluizen die beter zouden kunnen 
worden besteed, bijvoorbeeld aan gericht 
toezicht, en een bedreiging vormen voor 
de kenmerken die eigen zijn aan een open 
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samenleving waar vrijheid, privacy en het 
vermoeden van onschuld moeten worden 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 321
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging AM bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AM bis. overwegende dat het 
gebruik van nieuwe 
communicatiekanalen, zoals
videospelletjes (Clash of Clans voor 
smartphones bijvoorbeeld), deze taak nog 
moeilijker maakt;

Or. fr

Amendement 322
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging AN

Ontwerpresolutie Amendement

AN. overwegende dat er een 
gefragmenteerd netwerk is van bestaande 
systemen, nieuwe systemen in de 
ontwikkelingsfase, voorstellen voor 
toekomstige systemen en voorstellen voor 
hervormingen om de vastgestelde hiaten en 
belemmeringen aan te pakken, waarover 
nog wordt onderhandeld; overwegende dat 
dit gefragmenteerde netwerk het resultaat 
is van historische factoren en de reactieve 
houding bij het voorstellen en aannemen 
van nieuwe wetgeving;

AN. overwegende dat er een 
gefragmenteerd netwerk is van bestaande 
systemen, nieuwe systemen in de 
ontwikkelingsfase, voorstellen voor 
toekomstige systemen en voorstellen voor 
hervormingen om de vastgestelde hiaten en 
belemmeringen aan te pakken, waarover 
nog wordt onderhandeld;

Or. fr
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Amendement 323
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Overweging AN

Ontwerpresolutie Amendement

AN. overwegende dat er een 
gefragmenteerd netwerk is van bestaande 
systemen, nieuwe systemen in de 
ontwikkelingsfase, voorstellen voor 
toekomstige systemen en voorstellen voor 
hervormingen om de vastgestelde hiaten en 
belemmeringen aan te pakken, waarover 
nog wordt onderhandeld; overwegende dat 
dit gefragmenteerde netwerk het resultaat 
is van historische factoren en de reactieve 
houding bij het voorstellen en aannemen 
van nieuwe wetgeving;

AN. overwegende dat er een 
gefragmenteerd netwerk is van bestaande 
systemen, nieuwe systemen in de 
ontwikkelingsfase, voorstellen voor 
toekomstige systemen en voorstellen voor 
hervormingen om de vastgestelde hiaten en 
belemmeringen aan te pakken, waarover 
nog wordt onderhandeld; overwegende dat 
het juiste evenwicht moet worden
gevonden tussen interoperabiliteit van de 
systemen en de vereiste waarborgen voor 
de grondrechten nadat de noodzaak en 
evenredigheid van interoperabiliteit zijn 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 324
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan

Ontwerpresolutie
Overweging AN

Ontwerpresolutie Amendement

AN. overwegende dat er een 
gefragmenteerd netwerk is van bestaande 
systemen, nieuwe systemen in de 
ontwikkelingsfase, voorstellen voor 
toekomstige systemen en voorstellen voor 
hervormingen om de vastgestelde hiaten 
en belemmeringen aan te pakken, 
waarover nog wordt onderhandeld; 
overwegende dat dit gefragmenteerde
netwerk het resultaat is van historische 
factoren en de reactieve houding bij het 
voorstellen en aannemen van nieuwe 

AN. overwegende dat er meerdere EU-
informatiesystemen bestaan, die elk hun 
eigen doelen hebben; overwegende dat er 
ook nieuwe systemen zijn die in de 
ontwikkelingsfase verkeren, alsook 
wetsvoorstellen voor toekomstige 
systemen; overwegende dat dit 
gediversifieerde netwerk het resultaat is 
van historische factoren en het ontbreken 
van een systematische evaluatie van de 
doeltreffendheid, noodzaak en 
evenredigheid van de 
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wetgeving; veiligheidsinstrumenten van de EU;

Or. en

Amendement 325
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AN

Ontwerpresolutie Amendement

AN. overwegende dat er een 
gefragmenteerd netwerk is van bestaande 
systemen, nieuwe systemen in de 
ontwikkelingsfase, voorstellen voor 
toekomstige systemen en voorstellen voor 
hervormingen om de vastgestelde hiaten en 
belemmeringen aan te pakken, waarover 
nog wordt onderhandeld; overwegende dat 
dit gefragmenteerde netwerk het resultaat 
is van historische factoren en de reactieve 
houding bij het voorstellen en aannemen 
van nieuwe wetgeving;

AN. overwegende dat er een 
gefragmenteerd netwerk is van bestaande 
systemen, nieuwe systemen in de 
ontwikkelingsfase, voorstellen voor 
toekomstige systemen en voorstellen voor 
hervormingen om de vastgestelde hiaten en 
belemmeringen aan te pakken, waarover 
nog wordt onderhandeld; overwegende dat 
het juiste evenwicht moet worden
gevonden tussen interoperabiliteit van de 
systemen en de vereiste waarborgen voor 
de grondrechten;

Or. en

Amendement 326
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Ontwerpresolutie
Overweging AN bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AN bis. overwegende dat het SIS 
het grootste, meest gebruikte en meest 
efficiënte IT-systeem van de Europese 
Unie op het gebied van vrijheid, veiligheid 
en recht is, en dat het wordt ondersteund 
door het netwerk van Sirene-bureaus, 
hetgeen een aanzienlijke toegevoegde 
waarde biedt op het gebied van 
internationale politiële samenwerking en 
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grenscontrole, en met name bij 
terrorismebestrijding;

Or. en

Amendement 327
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Ontwerpresolutie
Overweging AO

Ontwerpresolutie Amendement

AO. overwegende dat uit gegevens over 
informatie-uitwisseling blijkt dat enkele 
landen verantwoordelijk zijn voor een 
groot deel van de beschikbare inhoud in en 
zoekopdrachten van EU-databanken;

AO. overwegende dat de informatie-
uitwisselingen sinds de aanslagen in 
Parijs in 2015 aanzienlijk zijn 
toegenomen maar dat uit gegevens over 
informatie-uitwisseling blijkt dat enkele 
landen verantwoordelijk zijn voor een 
groot deel van de beschikbare inhoud in en 
zoekopdrachten van EU-databanken;

Or. en

Amendement 328
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AO

Ontwerpresolutie Amendement

AO. overwegende dat uit gegevens over 
informatie-uitwisseling blijkt dat enkele 
landen verantwoordelijk zijn voor een 
groot deel van de beschikbare inhoud in en 
zoekopdrachten van EU-databanken;

AO. overwegende dat uit gegevens over 
informatie-uitwisseling blijkt dat enkele 
lidstaten verantwoordelijk zijn voor een 
groot deel van de beschikbare inhoud in en 
zoekopdrachten van EU-databanken;

Or. en
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Amendement 329
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AP

Ontwerpresolutie Amendement

AP. overwegende dat er verschillende 
belemmeringen zijn voor de goede werking 
van de informatiesystemen, zoals een 
gebrekkige of onvolledige 
tenuitvoerlegging, een gebrek aan kennis 
over en/of voldoende scholing met 
betrekking tot de bestaande systemen en
een gebrek aan toereikende middelen of 
aan een passende materiële basis;

AP. overwegende dat er verschillende 
belemmeringen zijn voor de goede werking 
van de informatiesystemen, zoals een 
geheel uitblijvende of onvolledige 
tenuitvoerlegging, een gebrek aan kennis 
over en/of voldoende scholing met 
betrekking tot de bestaande systemen, een 
gebrek aan toereikende middelen of aan 
een passende materiële basis en slechte 
kwaliteit van gegevens in de 
informatiesystemen;

Or. en

Amendement 330
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging AP

Ontwerpresolutie Amendement

AP. overwegende dat er verschillende 
belemmeringen zijn voor de goede werking 
van de informatiesystemen, zoals een 
gebrekkige of onvolledige 
tenuitvoerlegging, een gebrek aan kennis 
over en/of voldoende scholing met 
betrekking tot de bestaande systemen en 
een gebrek aan toereikende middelen of 
aan een passende materiële basis;

AP. overwegende dat er verschillende 
belemmeringen zijn voor de goede werking 
van de informatiesystemen, zoals een 
gebrekkige of onvolledige 
tenuitvoerlegging, een gebrek aan kennis 
over en/of voldoende scholing met 
betrekking tot de bestaande systemen en 
een gebrek aan toereikende middelen en 
personeel of aan een passende materiële 
basis;

Or. fr
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Amendement 331
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging AQ

Ontwerpresolutie Amendement

AQ. overwegende dat 
informatiesystemen kunnen worden 
ingedeeld in centrale en decentrale 
systemen, waarbij die eerste door de EU 
en haar agentschappen worden beheerd 
en die laatste door de lidstaten; 
overwegende dat de volgende centrale 
informatiesystemen bestaan: het 
Schengeninformatiesysteem (SIS), het 
Visuminformatiesysteem (VIS), Eurodac, 
het inreis-uitreissysteem (EES), het 
voorgestelde Europees systeem voor 
reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en 
het voorgestelde Europees 
Strafregisterinformatiesysteem voor 
onderdanen van derde landen (ECRIS-
TCN);

Schrappen

Or. en

Amendement 332
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging AR

Ontwerpresolutie Amendement

AR. overwegende dat de autoriteiten 
van de lidstaten de decentrale systemen en 
mechanismen voor informatie-
uitwisseling beheren, waaronder: het 
Europees Strafregisterinformatiesysteem 
(ECRIS) voor de uitwisseling van 
informatie over nationale strafdossiers; 
het EU-systeem van persoonsgegevens 
van passagiers (PNR-systeem), in het 
kader waarvan luchtvaartmaatschappijen 
voor alle vluchten tussen derde landen en 

Schrappen
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de EU passagiersgegevens moeten delen 
met de nationale autoriteiten; het 
Advance Passenger Information System 
(API), waarin informatie over passagiers 
wordt verzameld voordat zij een vlucht 
naar de EU nemen; en het Prüm-
mechanisme voor de uitwisseling van 
DNA, vingerafdrukken en 
voertuigregistratiegegevens;

Or. en

Amendement 333
Helga Stevens

Ontwerpresolutie
Overweging AR

Ontwerpresolutie Amendement

AR. overwegende dat de autoriteiten 
van de lidstaten de decentrale systemen en 
mechanismen voor informatie-uitwisseling 
beheren, waaronder: het Europees 
Strafregisterinformatiesysteem (ECRIS) 
voor de uitwisseling van informatie over 
nationale strafdossiers; het EU-systeem
van persoonsgegevens van passagiers 
(PNR-systeem), in het kader waarvan 
luchtvaartmaatschappijen voor alle 
vluchten tussen derde landen en de EU 
passagiersgegevens moeten delen met de 
nationale autoriteiten; het Advance 
Passenger Information System (API), 
waarin informatie over passagiers wordt 
verzameld voordat zij een vlucht naar de 
EU nemen; en het Prüm-mechanisme voor 
de uitwisseling van DNA, vingerafdrukken 
en voertuigregistratiegegevens;

AR. overwegende dat de autoriteiten 
van de lidstaten de decentrale systemen en 
mechanismen voor informatie-uitwisseling 
beheren, waaronder: het Europees 
Strafregisterinformatiesysteem (ECRIS) 
voor de uitwisseling van informatie over 
nationale strafdossiers; de nationale 
systemen voor de verzameling van 
persoonsgegevens van passagiers (PNR-
systeem), in het kader waarvan 
luchtvaartmaatschappijen voor alle 
vluchten intra-EU en tussen derde landen 
en de EU passagiersgegevens moeten 
doorsturen met de nationale autoriteiten; 
het Advance Passenger Information 
System (API), waarin informatie over 
passagiers wordt verzameld voordat zij een 
vlucht naar de EU nemen; en het Prüm-
mechanisme voor de uitwisseling van 
DNA, vingerafdrukken en 
voertuigregistratiegegevens;

Or. nl
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Amendement 334
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Overweging AR bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AR bis. overwegende dat ondanks 
herhaalde verzoeken om een snelle 
invoering van het Europees systeem voor 
de registratie van persoonsgegevens van 
passagiers (PNR), niet alle lidstaten 
evenveel bereidheid aan de dag hebben 
gelegd en de meeste onder hen de 
omzettingstermijn voor deze richtlijn niet 
in acht hebben genomen; overwegende 
dat de lidstaten die de omzettingstermijn 
hebben overschreden, onverwijld alle 
nodige maatregelen moeten nemen om 
deze richtlijn onmiddellijk en volledig ten 
uitvoer te leggen;

Or. fr

Amendement 335
Birgit Sippel, Péter Niedermüller

Ontwerpresolutie
Overweging AS

Ontwerpresolutie Amendement

AS. overwegende dat verschillende 
proefprojecten worden uitgevoerd met als 
doel om de nadelen van een decentraal 
Europees PNR-systeem weg te nemen; 
overwegende dat verzoeken van 
passagiersinformatie-eenheden van 
andere lidstaten snel moeten worden 
beantwoord, wat problematisch kan zijn 
aangezien ze handmatig worden verwerkt;

Schrappen

Or. en
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Amendement 336
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AS

Ontwerpresolutie Amendement

AS. overwegende dat verschillende 
proefprojecten worden uitgevoerd met als 
doel om de nadelen van een decentraal 
Europees PNR-systeem weg te nemen; 
overwegende dat verzoeken van 
passagiersinformatie-eenheden van andere 
lidstaten snel moeten worden beantwoord, 
wat problematisch kan zijn aangezien ze 
handmatig worden verwerkt;

AS. overwegende dat verschillende 
proefprojecten worden uitgevoerd met als 
doel om de nadelen van een decentraal 
Europees PNR-systeem weg te nemen; 
overwegende dat verzoeken van 
passagiersinformatie-eenheden van andere 
lidstaten snel moeten worden beantwoord;

Or. en

Amendement 337
Dominique Martin

Ontwerpresolutie
Overweging AS

Ontwerpresolutie Amendement

AS. overwegende dat verschillende 
proefprojecten worden uitgevoerd met als 
doel om de nadelen van een decentraal 
Europees PNR-systeem weg te nemen; 
overwegende dat verzoeken van 
passagiersinformatie-eenheden van andere 
lidstaten snel moeten worden beantwoord, 
wat problematisch kan zijn aangezien ze 
handmatig worden verwerkt;

AS. overwegende dat verschillende 
proefprojecten worden uitgevoerd met als 
doel om de nadelen van een decentraal 
Europees PNR-systeem weg te nemen; 
overwegende dat verzoeken van 
passagiersinformatie-eenheden van andere 
lidstaten snel moeten worden beantwoord, 
wat problematisch kan zijn aangezien ze 
altijd handmatig worden verwerkt;

Or. fr

Amendement 338
Eva Joly
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Ontwerpresolutie
Overweging AS

Ontwerpresolutie Amendement

AS. overwegende dat verschillende 
proefprojecten worden uitgevoerd met als 
doel om de nadelen van een decentraal
Europees PNR-systeem weg te nemen; 
overwegende dat verzoeken van 
passagiersinformatie-eenheden van andere 
lidstaten snel moeten worden beantwoord, 
wat problematisch kan zijn aangezien ze 
handmatig worden verwerkt;

AS. overwegende dat verschillende 
proefprojecten worden uitgevoerd met als 
doel om het Europees PNR-systeem te 
verbeteren; overwegende dat verzoeken 
van passagiersinformatie-eenheden van 
andere lidstaten snel moeten worden 
beantwoord, wat problematisch kan zijn 
aangezien ze handmatig worden verwerkt;

Or. en

Amendement 339
Cornelia Ernst, Lynn Boylan

Ontwerpresolutie
Overweging AS

Ontwerpresolutie Amendement

AS. overwegende dat verschillende 
proefprojecten worden uitgevoerd met als 
doel om de nadelen van een decentraal 
Europees PNR-systeem weg te nemen; 
overwegende dat verzoeken van 
passagiersinformatie-eenheden van 
andere lidstaten snel moeten worden 
beantwoord, wat problematisch kan zijn 
aangezien ze handmatig worden verwerkt;

AS. overwegende dat verschillende 
proefprojecten worden uitgevoerd met als 
doel om de nadelen van een decentraal 
Europees PNR-systeem weg te nemen; 
overwegende dat de resultaten van de 
verwerking van PNR-gegevens 
afzonderlijk en met niet-geautomatiseerde 
middelen moeten worden beoordeeld 
voordat handelingen met juridische 
gevolgen mogen plaatsvinden;

Or. en

Amendement 340
Helga Stevens

Ontwerpresolutie
Overweging AS bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

AS bis.overwegende dat geverifieerde 
passagiersgegevens (API) enkel voor 
extra-EU verkeer verzameld worden, 
maar dat de nood aan geverifieerde 
registratiegegevens ook voor intra-EU 
verkeer zeer groot is, opdat de 
investeringen voor de nationale PNR-
systemen maximaal gerentabiliseerd 
kunnen worden;

Or. nl

Amendement 341
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging AT

Ontwerpresolutie Amendement

AT. overwegende dat bij de evaluatie 
van het VIS in 2016 werd vastgesteld dat 
de toegang tot het VIS voor 
wetshandhavingsdoeleinden beperkt en 
versnipperd was in de lidstaten;

Schrappen

Or. fr

Amendement 342
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging AT

Ontwerpresolutie Amendement

AT. overwegende dat bij de evaluatie 
van het VIS in 2016 werd vastgesteld dat 
de toegang tot het VIS voor 
wetshandhavingsdoeleinden beperkt en 
versnipperd was in de lidstaten;

AT. overwegende dat bij de evaluatie 
van het VIS in 2016 werd vastgesteld dat 
de toegang tot het VIS voor 
wetshandhavingsdoeleinden beperkt en 
versnipperd was in de lidstaten; 
overwegende dat verontrustende 
voorbeelden van corruptie bij de 
toekenning van nationale visa in bepaalde 
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lidstaten reële gevolgen kunnen hebben 
voor de veiligheid van het 
Schengensysteem in het algemeen, met 
verstoring van grenscontroles voor 
mensen die per vliegtuig, over land of 
over zee door EU-lidstaten reizen, en 
zodoende de verkenning van bepaalde 
routes door terreurnetwerken mogelijk 
maken;

Or. en

Amendement 343
Anders Primdahl Vistisen

Ontwerpresolutie
Overweging AU

Ontwerpresolutie Amendement

AU. overwegende dat de Commissie 
twee voorstellen heeft gedaan voor een 
verordening inzake een kader voor 
interoperabiliteit tussen de bestaande en 
voorgestelde centrale informatiesystemen 
op het gebied van politiële en justitiële 
samenwerking, asiel en migratie, grenzen 
en visa, te weten VIS, SIS, EES en 
Eurodac, alsmede ETIAS en ECRIS-
TCN, welk kader wordt vastgesteld zodra 
de respectieve rechtsgrondslagen zijn 
aangenomen;

Schrappen

Or. en

Amendement 344
Péter Niedermüller, Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Overweging AU bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AU bis. overwegende dat deze 
voorstellen gevolgen hebben voor de 
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grondrechten van honderden miljoenen 
onderdanen van derde landen, met name 
het recht op gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 345
Eva Joly

Ontwerpresolutie
Overweging AV

Ontwerpresolutie Amendement

AV. overwegende dat de voorstellen 
van de Commissie uitsluitend van 
toepassing zijn op de centrale systemen en 
niet op de nationale en decentrale 
systemen, en derhalve slechts een eerste 
stap zijn in de totstandkoming van een 
alomvattend kader van interoperabele 
informatiesystemen; overwegende dat er 
op het grondgebied van één lidstaat een 
groot aantal afzonderlijke decentrale 
databanken op federaal, regionaal en lokaal 
niveau kan bestaan, met verschillende 
gegevensinvoer in verschillende systemen 
en ingewikkelde procedures – of helemaal 
geen procedures – voor de uitwisseling en 
controle van de gegevens door de 
desbetreffende autoriteiten op de 
verschillende niveaus;

AV. overwegende dat er op het 
grondgebied van één lidstaat een groot 
aantal afzonderlijke decentrale databanken 
op federaal, regionaal en lokaal niveau kan 
bestaan, met verschillende gegevensinvoer 
in verschillende systemen en ingewikkelde 
procedures – of helemaal geen procedures 
– voor de uitwisseling en controle van de 
gegevens door de desbetreffende 
autoriteiten op de verschillende niveaus;

Or. en

Amendement 346
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging AV

Ontwerpresolutie Amendement

AV. overwegende dat de voorstellen van 
de Commissie uitsluitend van toepassing 

AV. overwegende dat de voorstellen van 
de Commissie uitsluitend van toepassing 
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zijn op de centrale systemen en niet op de 
nationale en decentrale systemen, en
derhalve slechts een eerste stap zijn in de 
totstandkoming van een alomvattend 
kader van interoperabele 
informatiesystemen; overwegende dat er 
op het grondgebied van één lidstaat een 
groot aantal afzonderlijke decentrale 
databanken op federaal, regionaal en lokaal 
niveau kan bestaan, met verschillende 
gegevensinvoer in verschillende systemen 
en ingewikkelde procedures – of helemaal 
geen procedures – voor de uitwisseling en 
controle van de gegevens door de 
desbetreffende autoriteiten op de 
verschillende niveaus;

zijn op de centrale systemen en niet op de 
nationale en decentrale systemen; 
overwegende dat er op het grondgebied 
van één lidstaat een groot aantal 
afzonderlijke decentrale databanken op 
federaal, regionaal en lokaal niveau kan 
bestaan, met verschillende gegevensinvoer 
in verschillende systemen en ingewikkelde 
procedures – of helemaal geen procedures 
– voor de uitwisseling en controle van de 
gegevens door de desbetreffende
autoriteiten op de verschillende niveaus;

Or. fr

Amendement 347
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AV

Ontwerpresolutie Amendement

AV. overwegende dat de voorstellen van 
de Commissie uitsluitend van toepassing 
zijn op de centrale systemen en niet op de 
nationale en decentrale systemen, en 
derhalve slechts een eerste stap zijn in de 
totstandkoming van een alomvattend 
kader van interoperabele 
informatiesystemen; overwegende dat er 
op het grondgebied van één lidstaat een 
groot aantal afzonderlijke decentrale 
databanken op federaal, regionaal en lokaal 
niveau kan bestaan, met verschillende 
gegevensinvoer in verschillende systemen 
en ingewikkelde procedures – of helemaal 
geen procedures – voor de uitwisseling en 
controle van de gegevens door de 
desbetreffende autoriteiten op de 
verschillende niveaus;

AV. overwegende dat de voorstellen van 
de Commissie uitsluitend van toepassing 
zijn op de centrale systemen en niet op de 
nationale en decentrale systemen; 
overwegende dat er op het grondgebied 
van één lidstaat een aantal afzonderlijke 
decentrale databanken op federaal, 
regionaal en lokaal niveau kan bestaan, met 
verschillende gegevensinvoer in 
verschillende systemen en ingewikkelde 
procedures – of helemaal geen procedures 
– voor de uitwisseling en controle van de 
gegevens door de desbetreffende 
autoriteiten op de verschillende niveaus;
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Or. en

Amendement 348
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dubravka Šuica, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa

Ontwerpresolutie
Overweging AV bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AV bis. overwegende dat er in het 
kader van de zesde actielijst van de 
strategie voor informatiebeheer (IMS) 
momenteel twee proefprojecten lopen die 
beogen te zorgen voor onderlinge 
verbindingen tussen gedecentraliseerde 
systemen, te weten het ADEP-project 
(automatisering van 
gegevensuitwisselingprocessen voor 
politieregisters) en het project QUEST 
("Querying Europol Systems"); 
overwegende dat deze projecten ertoe 
bijdragen reële en werkbare oplossingen 
te bieden voor de problemen die ontstaan 
door het gebrek aan verbondenheid tussen 
gedecentraliseerde informatiesystemen en 
vertrouwen en samenwerking tussen de 
lidstaten te bevorderen;

Or. en

Amendement 349
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging AW

Ontwerpresolutie Amendement

AW. overwegende dat het gebruik van 
een gemeenschappelijk berichtenformaat 
op EU niveau, zoals het Universal 
Message Format (UMF), een vlottere 

Schrappen
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uitwisseling van gegevens en informatie 
tussen de partijen en tussen 
interoperabele systemen zal bevorderen; 
overwegende dat de vaststelling van de 
noodzaak om bepaalde UMF velden te 
gebruiken voor bepaalde uitwisselingen 
kan bijdragen tot de verbetering van de 
gegevenskwaliteit in alle systemen 
waartussen berichten worden 
uitgewisseld; overwegende dat het gebruik 
van dit gemeenschappelijke 
berichtenformaat door Europol en 
Interpol ook moet worden aangemoedigd;

Or. fr

Amendement 350
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Ontwerpresolutie
Overweging AW

Ontwerpresolutie Amendement

AW. overwegende dat het gebruik van 
een gemeenschappelijk berichtenformaat 
op EU-niveau, zoals het Universal 
Message Format (UMF), een vlottere 
uitwisseling van gegevens en informatie 
tussen de partijen en tussen interoperabele 
systemen zal bevorderen; overwegende dat 
de vaststelling van de noodzaak om 
bepaalde UMF-velden te gebruiken voor 
bepaalde uitwisselingen kan bijdragen tot 
de verbetering van de gegevenskwaliteit in 
alle systemen waartussen berichten worden 
uitgewisseld; overwegende dat het gebruik 
van dit gemeenschappelijke 
berichtenformaat door Europol en Interpol
ook moet worden aangemoedigd;

AW. overwegende dat het gebruik van 
een gemeenschappelijk berichtenformaat 
op EU-niveau, zoals het Universal 
Message Format (UMF), een vlottere 
uitwisseling van gegevens en informatie 
tussen de partijen, binnen de grenzen van 
wat wettelijk is toegestaan, en tussen 
interoperabele systemen zal bevorderen; 
overwegende dat de vaststelling van de 
noodzaak om bepaalde UMF-velden te 
gebruiken voor bepaalde uitwisselingen
kan bijdragen tot de verbetering van de 
gegevenskwaliteit in alle systemen 
waartussen berichten worden uitgewisseld; 
overwegende dat het gebruik van dit 
gemeenschappelijke berichtenformaat door 
Europol ook moet worden aangemoedigd;

Or. en
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