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Amendamentul 1
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Referirea -1 (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1 având în vedere Raportul prezentat 
de Raportorul special al Consiliului 
pentru drepturile omului al ONU referitor 
la promovarea și protecția drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale în 
cadrul luptei împotriva terorismului 
A/71/384 16-15794 2/25,

Or. fr

Amendamentul 2
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Referirea -1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1a având în vedere documentul 
tematic din 5 iunie 2015 al Comisarului 
pentru drepturile omului al Consiliului 
Europei referitor la controlul democratic 
și efectiv al serviciilor de securitate 
națională,

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere 
Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 martie 
2017 privind combaterea terorismului și 
de înlocuire a Deciziei-cadru 
2002/475/JAI a Consiliului și de 
modificare a Deciziei 2005/671/JAI a 
Consiliului,

Or. en

Amendamentul 4
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 6, 7, 8, 10, 11, 12, 21, 48, 
49, 50 și 52,

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Referirea 3 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 5 octombrie 
2017 referitoare la sistemele penitenciare 
și condițiile din închisori 
(2015/2062(INI)),

Or. en
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Amendamentul 6
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Referirea 3 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 3 mai 2018 
referitoare la pluralismul și libertatea 
mass-mediei în Uniunea Europeană 
(2017/2209(INI)),

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 3 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 1 martie 
2018 referitoare la situația drepturilor 
fundamentale în UE în 2016 
(2017/2125(INI)),

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 3 e (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 30 mai 2018 
referitoare la punerea în aplicare a
Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor 
norme minime privind drepturile, 
sprijinirea și protecția victimelor 
criminalității (2016/2328(INI)),

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 3 f (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 25 
noiembrie 2015 referitoare la prevenirea 
radicalizării și recrutării de cetățeni 
europeni de către organizații teroriste 
(2015/2063(INI)),

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 3 g (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere avizul Comitetului 
European al Regiunilor – Combaterea 
radicalizării și a extremismului violent: 
mecanisme de prevenire la nivel local și 
regional,
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 3 h (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția 
Consiliului Europei privind prevenirea 
terorismului,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 3 i (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere manualul 
Consiliului Europei pentru servicii 
penitenciare și de probațiune privind 
radicalizarea și extremismul violent,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 3 j (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul special 
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al Curții de Conturi Europene 
„Combaterea radicalizării care duce la 
terorism: Comisia a abordat nevoile 
statelor membre, însă există unele lacune 
la nivel de coordonare și de evaluare”,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Subtitlul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1 Drepturile fundamentale

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât măsurile eficiente 
împotriva terorismului și protecția 
libertăților nu sunt obiective 
contradictorii, ci dimpotrivă, ele sunt 
complementare și se susțin reciproc;

Or. en

Amendamentul 16
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elena Valenciano, Doru-Claudian 
Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis
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Propunere de rezoluție
Considerentul -Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-Aa. întrucât Uniunea se întemeiază pe 
valorile demnității umane, libertății, 
egalității și solidarității, respectării 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, precum și pe principiile 
democrației și statului de drept; întrucât 
actele de terorism constituie una dintre 
cele mai grave încălcări a acestor valori și 
principii universale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul -Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-Ab. întrucât UE ar trebui să facă tot 
posibilul pentru a garanta bunăstarea 
cetățenilor săi care sunt amenințați de 
teroriști; întrucât articolul 6 din Carta 
drepturilor fundamentale consacră atât 
dreptul la libertate, cât și dreptul la 
securitate, care se completează reciproc; 
astfel încât, în cazul în care se iau măsuri 
de combatere a terorismului, dreptul la 
libertate trebuie protejat în toate cazurile; 
întrucât articolul 10 din Carta drepturilor 
fundamentale garantează dreptul la 
libertatea de gândire, de conștiință și de 
religie;

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

Propunere de rezoluție
Considerentul -Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-Ac întrucât Carta drepturilor 
fundamentale a UE interzice 
discriminarea de orice fel, bazată pe 
motive precum sexul, rasa, culoarea, 
originea etnică sau socială, 
caracteristicile genetice, limba, religia sau 
convingerile, opiniile politice sau de orice 
altă natură, apartenența la o minoritate 
națională, averea, nașterea, handicapul, 
vârsta sau orientarea sexuală; și 
recunoaște drepturile persoanelor cu 
handicap de a beneficia de măsuri menite 
să le asigure independența, integrarea 
socială și profesională, precum și 
participarea la viața comunității; întrucât 
drepturile persoanelor cu handicap din 
UE sunt protejate, de asemenea, de 
Convenția Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap,

Or. en

Amendamentul 19
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât securitatea unui stat 
membru este securitatea tuturor statelor 
membre din Uniune; întrucât, în ultimii 
doi ani, UE și statele membre au făcut 
progrese în ceea ce privește combaterea 
amenințărilor reprezentate de terorism;

A. întrucât cetățenii au dreptul la 
securitate, ceea ce înseamnă că statele 
aplică politici ale căror obiective sunt clar 
definite și care respectă principiile 
proporționalității și necesității, astfel cum 
sunt definite, în special, în dreptul 
internațional și în jurisprudența CEDO și 
a CJUE; întrucât, în ultimii doi ani, UE și 
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statele membre au făcut progrese în ceea ce 
privește combaterea terorismului; dar că 
acest lucru nu ar trebui să fie în niciun 
caz în detrimentul drepturilor cetățenilor;

Or. fr

Amendamentul 20
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât securitatea unui stat 
membru este securitatea tuturor statelor 
membre din Uniune; întrucât, în ultimii doi 
ani, UE și statele membre au făcut progrese 
în ceea ce privește combaterea 
amenințărilor reprezentate de terorism;

A. întrucât securitatea unui stat 
membru este securitatea tuturor statelor 
membre din Uniune; întrucât, în ultimii doi 
ani, UE și statele membre au făcut progrese 
în ceea ce privește combaterea 
amenințărilor reprezentate de terorism, dar 
acestea au fost realizate mai degrabă sub 
imperiul momentului decât de o manieră 
proactivă; întrucât abordarea concertată 
între statele membre și instituțiile 
europene trebuie să prevaleze în acest 
domeniu pentru a acoperi lacunele în fața 
unei amenințări de durată și cu o 
amploare fără precedent;

Or. fr

Amendamentul 21
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât securitatea unui stat 
membru este securitatea tuturor statelor 
membre din Uniune; întrucât, în ultimii doi 
ani, UE și statele membre au făcut progrese 
în ceea ce privește combaterea 

A. întrucât securitatea unui stat 
membru este securitatea tuturor statelor 
membre din Uniune; întrucât, în ultimii doi 
ani, UE și statele membre au făcut progrese 
în ceea ce privește combaterea 
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amenințărilor reprezentate de terorism; amenințărilor reprezentate de terorism; 
întrucât, totuși, aceste progrese sunt 
inegale între statele membre și sunt 
necesare în continuare eforturi continue 
și susținute;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât securitatea unui stat 
membru este securitatea tuturor statelor 
membre din Uniune; întrucât, în ultimii doi 
ani, UE și statele membre au făcut 
progrese în ceea ce privește combaterea 
amenințărilor reprezentate de terorism;

A. întrucât securitatea unui stat 
membru este securitatea tuturor statelor 
membre din Uniune; întrucât UE și statele 
membre au făcut progrese în ceea ce 
privește combaterea amenințărilor 
reprezentate de terorism, care necesită o 
abordare holistică, ce prevede securitatea 
internă și externă, precum și coordonarea 
la nivel național și european;

Or. en

Amendamentul 23
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât securitatea unui stat 
membru este securitatea tuturor statelor 
membre din Uniune; întrucât, în ultimii doi 
ani, UE și statele membre au făcut 
progrese în ceea ce privește combaterea 
amenințărilor reprezentate de terorism;

A. întrucât securitatea unui stat 
membru este securitatea tuturor statelor 
membre din Uniune; întrucât, în ultimii doi 
ani, statele membre au făcut progrese în 
ceea ce privește combaterea amenințărilor 
reprezentate de terorism;
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Or. fr

Amendamentul 24
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât Rezoluția 2178 (2014) a 
Consiliului de securitate al Organizației 
Națiunilor Unite reamintește în mod 
oportun importanța primatului dreptului 
și a respectării drepturilor omului în lupta 
împotriva terorismului și că statele 
membre riscă implicit să contribuie la 
radicalizare și la un climat de impunitate;

Or. fr

Amendamentul 25
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât securitatea națională este 
responsabilitatea exclusivă a statelor 
membre, astfel cum se prevede la articolul 
4 alineatul (2) din TUE și la articolul 73 
din TFUE;

B. întrucât securitatea națională este 
responsabilitatea exclusivă a statelor 
membre, astfel cum se prevede la articolul 
4 alineatul (2) din TUE și la articolul 73 
din TFUE; întrucât, în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (3) și cu articolul 42 
din TFUE, Uniunea și statele membre se 
sprijină reciproc în îndeplinirea sarcinilor 
care decurg din tratate, iar politica de 
securitate și de apărare comună face 
parte integrantă din politica externă și de 
securitate comună;

Or. en
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Amendamentul 26
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât securitatea națională este 
responsabilitatea exclusivă a statelor 
membre, astfel cum se prevede la articolul 
4 alineatul (2) din TUE și la articolul 73 
din TFUE;

B. întrucât securitatea națională este 
responsabilitatea exclusivă a statelor 
membre, astfel cum se prevede la articolul 
4 alineatul (2) din TUE și la articolul 73 
din TFUE; întrucât securitatea națională 
depinde din ce în ce mai mult de 
dimensiunea sa europeană mai largă; 
întrucât securitatea națională nu este 
definită în niciun act juridic al Uniunii și 
lasă statelor membre o marjă de apreciere 
prea largă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât securitatea națională este 
responsabilitatea exclusivă a statelor 
membre, astfel cum se prevede la articolul 
4 alineatul (2) din TUE și la articolul 73 
din TFUE;

B. întrucât securitatea națională este 
responsabilitatea exclusivă a statelor 
membre, astfel cum se prevede la articolul 
4 alineatul (2) din TUE și la articolul 73 
din TFUE, dar Uniunea Europeană are, 
de asemenea, un rol necesar în 
promovarea respectării valorilor 
democratice, inclusiv a statului de drept și 
a drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 28
Eva Joly
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Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în același timp, articolul 4 
alineatul (2) TFUE desemnează spațiul de 
libertate, securitate și justiție ca fiind un 
domeniu de competență partajată între 
Uniune și statele membre; întrucât UE 
dispune de competențe specifice în ceea ce 
privește facilitarea și încurajarea 
coordonării și cooperării între statele 
membre;

C. întrucât, în același timp, articolul 4 
alineatul (2) TFUE desemnează spațiul de 
libertate, securitate și justiție ca fiind un 
domeniu de competență partajată între 
Uniune și statele membre; întrucât UE 
dispune de competențe specifice în ceea ce 
privește facilitarea și încurajarea 
coordonării și cooperării între statele 
membre; întrucât mandatul de acțiune a 
UE este prevăzut la articolul 67 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) pentru a asigura un 
„nivel ridicat de securitate prin măsuri de 
prevenire și combatere a criminalității”; 
întrucât astfel de măsuri și acțiuni ar 
trebui să fie întreprinse în conformitate 
cu cadrul privind drepturile fundamentale 
al Uniunii, inclusiv cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 29
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în același timp, articolul 4 
alineatul (2) TFUE desemnează spațiul de 
libertate, securitate și justiție ca fiind un 
domeniu de competență partajată între 
Uniune și statele membre; întrucât UE 
dispune de competențe specifice în ceea ce 
privește facilitarea și încurajarea 
coordonării și cooperării între statele 
membre;

C. întrucât, în același timp, articolul 4 
alineatul (2) TFUE desemnează spațiul de 
libertate, securitate și justiție ca fiind un 
domeniu de competență partajată între 
Uniune și statele membre; întrucât UE 
dispune de competențe specifice în ceea ce 
privește facilitarea și încurajarea 
coordonării și cooperării între statele 
membre, precum și în materie de 
armonizare a legislațiilor și a practicilor 
între statele membre;
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Or. fr

Amendamentul 30
Doru-Claudian Frunzulică, Caterina Chinnici

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât agențiile naționale de 
securitate și de informații din statele 
membre ale UE și din unele țări terțe 
cooperează foarte eficient prin intermediul 
Grupului de combatere a terorismului 
(GCT) și pe baze bilaterale și multilaterale; 
întrucât UE a înființat un complex de 
structuri care se ocupă în întregime sau în 
parte cu terorismul, îndeosebi prin 
intermediul Centrului european de 
combatere a terorismului (CECT) al
Europol;

D. întrucât agențiile naționale de 
securitate și de informații din statele 
membre ale UE și din unele țări terțe 
cooperează foarte eficient prin intermediul 
Grupului de combatere a terorismului 
(GCT), un organism informal din afara 
UE, și pe baze bilaterale și multilaterale; 
întrucât UE a înființat un complex de 
structuri care se ocupă în întregime sau în 
parte cu terorismul, îndeosebi prin 
intermediul Centrului de situații și de 
analiză a informațiilor al UE (INTCEN), 
ca poartă de acces pentru informațiile 
strategice din partea serviciilor de 
informații și securitate către UE și al 
Centrului european de combatere a 
terorismului (ECTC) din cadrul Europol, 
ca centru pentru schimbul de informații 
în domeniul aplicării legii și pentru 
cooperarea în domeniul combaterii 
terorismului la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 31
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât agențiile naționale de 
securitate și de informații din statele

D. întrucât agențiile naționale de 
securitate și de informații din statele 



AM\1163127RO.docx 17/178 PE627.791v02-00

RO

membre ale UE și din unele țări terțe 
cooperează foarte eficient prin intermediul 
Grupului de combatere a terorismului 
(GCT) și pe baze bilaterale și multilaterale; 
întrucât UE a înființat un complex de 
structuri care se ocupă în întregime sau în 
parte cu terorismul, îndeosebi prin 
intermediul Centrului european de 
combatere a terorismului (CECT) al 
Europol;

membre ale UE și din unele țări terțe 
cooperează prin intermediul Grupului de 
combatere a terorismului (GCT) și pe baze 
bilaterale și multilaterale; întrucât GCT 
dispune de o platformă pentru schimbul 
de informații operaționale care a 
îmbunătățit rapiditatea și calitatea 
informațiilor comune; întrucât UE a 
înființat un complex de structuri care se 
ocupă în întregime sau în parte cu 
terorismul, îndeosebi prin intermediul 
Centrului european de combatere a 
terorismului (CECT) al Europol și al 
Centrului de situații și de analiză a 
informațiilor al UE (EU INTCEN);

Or. en

Amendamentul 32
Helga Stevens

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât agențiile naționale de 
securitate și de informații din statele 
membre ale UE și din unele țări terțe 
cooperează foarte eficient prin intermediul 
Grupului de combatere a terorismului 
(GCT) și pe baze bilaterale și multilaterale; 
întrucât UE a înființat un complex de 
structuri care se ocupă în întregime sau în 
parte cu terorismul, îndeosebi prin 
intermediul Centrului european de 
combatere a terorismului (CECT) al 
Europol;

D. întrucât agențiile naționale de 
securitate și de informații din statele 
membre ale UE și din unele țări terțe 
cooperează foarte eficient prin intermediul 
Grupului de combatere a terorismului 
(GCT) și pe baze bilaterale și multilaterale; 
întrucât UE dispune de un ansamblu 
consacrat de structuri care se ocupă în 
întregime sau în parte cu terorismul, 
îndeosebi Centrul european de combatere a 
terorismului (CECT) al Europol și Centrul 
de situații și de analiză a informațiilor al 
UE ( INTCEN), prin intermediul cărora 
informațiile provenite de la GCT ajung la 
factorii de decizie europeni;

Or. nl
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Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât agențiile naționale de 
securitate și de informații din statele 
membre ale UE și din unele țări terțe 
cooperează foarte eficient prin intermediul 
Grupului de combatere a terorismului 
(GCT) și pe baze bilaterale și multilaterale; 
întrucât UE a înființat un complex de 
structuri care se ocupă în întregime sau în 
parte cu terorismul, îndeosebi prin 
intermediul Centrului european de 
combatere a terorismului (CECT) al 
Europol;

D. întrucât agențiile naționale de 
securitate și de informații din statele 
membre ale UE și din unele țări terțe 
cooperează foarte eficient prin intermediul 
Grupului de combatere a terorismului 
(GCT) și pe baze bilaterale și multilaterale; 
întrucât UE a înființat un complex de 
structuri care se ocupă în întregime sau în 
parte cu terorismul, îndeosebi prin 
intermediul Centrului european de 
combatere a terorismului (CECT) al 
Europol, al EU INTCEN și facilitat de 
coordonatorul Uniunii Europene pentru 
lupta împotriva terorismului;

Or. en

Amendamentul 34
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât agențiile naționale de 
securitate și de informații din statele 
membre ale UE și din unele țări terțe 
cooperează foarte eficient prin intermediul 
Grupului de combatere a terorismului 
(GCT) și pe baze bilaterale și multilaterale; 
întrucât UE a înființat un complex de 
structuri care se ocupă în întregime sau în 
parte cu terorismul, îndeosebi prin 
intermediul Centrului european de 
combatere a terorismului (CECT) al 
Europol;

D. întrucât agențiile naționale de 
securitate și de informații din statele 
membre ale UE și din unele țări terțe 
cooperează prin intermediul Grupului de 
combatere a terorismului (GCT) și pe baze 
bilaterale și multilaterale; întrucât UE a 
înființat un complex de structuri care se 
ocupă în întregime sau în parte cu 
terorismul, îndeosebi prin intermediul 
Centrului european de combatere a 
terorismului (CECT) al Europol;
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Or. fr

Amendamentul 35
Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât agențiile, infrastructurile 
și capacitățile existente create pentru a 
face față amenințării terorismului în UE 
și în statele membre sunt solide și pot fi 
utilizate într-un mod mai eficace fără a fi 
nevoie de crearea unor noi entități;

Or. en

Amendamentul 36
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât peisajul variat care include 
actori regionali, naționali, ai UE și 
internaționali din domeniul terorismului, cu 
competențe ce se suprapun și cu mandate 
insuficient delimitate, multitudinea de 
foruri formale și informale de cooperare și 
de schimb de informații, precum și 
repartizarea competențelor între diferitele 
agenții naționale și regionale, între 
serviciile de aplicare a legii și serviciile de 
informații, și între UE și statele membre, 
creează dificultăți în ceea ce privește 
coordonarea și coerența răspunsului la 
amenințarea teroristă;

E. întrucât peisajul variat care include 
actori regionali, naționali, ai UE și 
internaționali din domeniul combaterii 
terorismului, cu competențe ce se suprapun 
și cu mandate insuficient delimitate, 
multitudinea de foruri formale și informale 
de cooperare și de schimb de informații, 
precum și repartizarea competențelor între 
diferitele agenții naționale și regionale, 
între serviciile de aplicare a legii și 
serviciile de informații, și între UE și 
statele membre, creează dificultăți în ceea 
ce privește coordonarea și coerența 
răspunsului de combatere a terorismului, 
cu atât mai mult cu cât definiția 
„terorismului” nu este una recunoscută la 
nivel internațional;
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Or. fr

Amendamentul 37
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât peisajul variat care include 
actori regionali, naționali, ai UE și 
internaționali din domeniul terorismului, cu 
competențe ce se suprapun și cu mandate 
insuficient delimitate, multitudinea de 
foruri formale și informale de cooperare și 
de schimb de informații, precum și 
repartizarea competențelor între diferitele 
agenții naționale și regionale, între 
serviciile de aplicare a legii și serviciile de 
informații, și între UE și statele membre, 
creează dificultăți în ceea ce privește 
coordonarea și coerența răspunsului la 
amenințarea teroristă;

E. întrucât linia dintre competența 
UE și cea națională nu este întotdeauna 
clară, subliniind importanța cooperării 
între cele două niveluri de guvernanță;
întrucât peisajul variat care include actori 
regionali, naționali, ai UE și internaționali 
din domeniul terorismului, cu competențe 
ce se suprapun și cu mandate insuficient 
delimitate, multitudinea de foruri formale 
și informale de cooperare și de schimb de 
informații, precum și repartizarea 
competențelor între diferitele agenții 
naționale și regionale, între serviciile de 
aplicare a legii și serviciile de informații, și 
între UE și statele membre, creează 
dificultăți în ceea ce privește coordonarea 
și coerența răspunsului la amenințarea 
teroristă;

Or. en

Amendamentul 38
Doru-Claudian Frunzulică

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât peisajul variat care include 
actori regionali, naționali, ai UE și 
internaționali din domeniul terorismului, cu 
competențe ce se suprapun și cu mandate 
insuficient delimitate, multitudinea de 
foruri formale și informale de cooperare și 

E. întrucât peisajul variat care include 
actori regionali, naționali, ai UE și 
internaționali din domeniul terorismului, cu 
competențe specifice și cu mandate 
diferite, multitudinea de foruri formale și 
informale de cooperare și de schimb de 
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de schimb de informații, precum și 
repartizarea competențelor între diferitele 
agenții naționale și regionale, între 
serviciile de aplicare a legii și serviciile de 
informații, și între UE și statele membre, 
creează dificultăți în ceea ce privește 
coordonarea și coerența răspunsului la 
amenințarea teroristă;

informații, precum și repartizarea 
competențelor între diferitele agenții 
naționale și regionale, între serviciile de 
aplicare a legii și serviciile de informații, și 
între UE și statele membre, necesită 
eforturi consecvente pentru a asigura 
eficiența și coerența răspunsului la 
amenințarea teroristă;

Or. en

Amendamentul 39
Dubravka Šuica

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât peisajul variat care include 
actori regionali, naționali, ai UE și 
internaționali din domeniul terorismului, cu 
competențe ce se suprapun și cu mandate 
insuficient delimitate, multitudinea de 
foruri formale și informale de cooperare și 
de schimb de informații, precum și 
repartizarea competențelor între diferitele 
agenții naționale și regionale, între 
serviciile de aplicare a legii și serviciile de 
informații, și între UE și statele membre, 
creează dificultăți în ceea ce privește 
coordonarea și coerența răspunsului la 
amenințarea teroristă;

E. întrucât peisajul variat care include 
actori regionali, naționali, ai UE și 
internaționali din domeniul terorismului, cu 
competențe ce se suprapun și cu mandate 
insuficient delimitate, multitudinea de 
foruri formale și informale de cooperare și 
de schimb de informații, precum și 
repartizarea competențelor între diferitele 
agenții naționale și regionale, și între UE și 
statele membre, creează dificultăți în ceea 
ce privește coordonarea și coerența 
răspunsului la amenințarea teroristă;

Or. en

Amendamentul 40
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât peisajul variat care include E. întrucât peisajul variat care include 
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actori regionali, naționali, ai UE și 
internaționali din domeniul terorismului, cu 
competențe ce se suprapun și cu mandate 
insuficient delimitate, multitudinea de 
foruri formale și informale de cooperare și 
de schimb de informații, precum și 
repartizarea competențelor între diferitele 
agenții naționale și regionale, între 
serviciile de aplicare a legii și serviciile de 
informații, și între UE și statele membre, 
creează dificultăți în ceea ce privește 
coordonarea și coerența răspunsului la 
amenințarea teroristă;

actori regionali, naționali, ai UE și 
internaționali din domeniul terorismului, cu 
competențe ce se suprapun și cu mandate 
insuficient delimitate, multitudinea de 
foruri formale și informale de cooperare și 
de schimb de informații, precum și 
repartizarea competențelor între diferitele 
agenții naționale și regionale, între 
serviciile de securitate, serviciile de 
aplicare a legii și serviciile de informații, și 
între UE și statele membre, creează 
dificultăți în ceea ce privește coordonarea 
și coerența răspunsului la amenințarea 
teroristă;

Or. de

Amendamentul 41
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Péter Niedermüller, 
Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât peisajul variat care include 
actori regionali, naționali, ai UE și 
internaționali din domeniul terorismului, cu 
competențe ce se suprapun și cu mandate 
insuficient delimitate, multitudinea de 
foruri formale și informale de cooperare și 
de schimb de informații, precum și 
repartizarea competențelor între diferitele 
agenții naționale și regionale, între 
serviciile de aplicare a legii și serviciile de 
informații, și între UE și statele membre, 
creează dificultăți în ceea ce privește 
coordonarea și coerența răspunsului la 
amenințarea teroristă;

E. întrucât peisajul variat care include 
actori regionali, naționali, ai UE și 
internaționali din domeniul terorismului, cu 
competențe ce se suprapun și cu mandate 
insuficient delimitate, multitudinea de 
foruri formale și informale de cooperare și 
de schimb de informații, precum și 
repartizarea competențelor între diferitele 
agenții naționale și regionale, între 
serviciile de aplicare a legii și serviciile de 
informații, și între UE și statele membre, 
poate să creeze dificultăți în ceea ce 
privește coordonarea și coerența 
răspunsului la amenințarea teroristă;

Or. en

Amendamentul 42
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier
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Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât peisajul variat care include 
actori regionali, naționali, ai UE și 
internaționali din domeniul terorismului, 
cu competențe ce se suprapun și cu 
mandate insuficient delimitate, 
multitudinea de foruri formale și informale 
de cooperare și de schimb de informații, 
precum și repartizarea competențelor între 
diferitele agenții naționale și regionale, 
între serviciile de aplicare a legii și 
serviciile de informații, și între UE și 
statele membre, creează dificultăți în ceea 
ce privește coordonarea și coerența 
răspunsului la amenințarea teroristă;

E. întrucât peisajul variat din 
domeniul combaterii terorismului, ce 
prezintă diferențe de natură, de mandat și 
de prerogative geografice, multitudinea de 
foruri formale și informale de cooperare și 
de schimb de informații, precum și 
repartizarea competențelor între diferitele 
agenții naționale și regionale, între 
serviciile de aplicare a legii și serviciile de 
informații, și între UE și statele membre, 
pot crea dificultăți în ceea ce privește 
coordonarea și coerența răspunsului la 
amenințarea teroristă;

Or. fr

Amendamentul 43
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât peisajul variat care include 
actori regionali, naționali, ai UE și 
internaționali din domeniul terorismului, cu 
competențe ce se suprapun și cu mandate 
insuficient delimitate, multitudinea de 
foruri formale și informale de cooperare și 
de schimb de informații, precum și 
repartizarea competențelor între diferitele 
agenții naționale și regionale, între 
serviciile de aplicare a legii și serviciile de 
informații, și între UE și statele membre, 
creează dificultăți în ceea ce privește 
coordonarea și coerența răspunsului la 
amenințarea teroristă;

E. întrucât peisajul variat care include 
actori regionali, naționali, ai UE și 
internaționali din domeniul terorismului, cu 
competențe ce se suprapun și cu mandate 
diferite, multitudinea de foruri formale și 
informale de cooperare și de schimb de 
informații, precum și repartizarea 
competențelor între diferitele agenții 
naționale și regionale, între serviciile de 
aplicare a legii și serviciile de informații, și 
între UE și statele membre, subliniază 
complexitatea în ceea ce privește 
coordonarea și coerența răspunsului la 
amenințarea teroristă;

Or. en
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Amendamentul 44
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât Parchetul European 
instituit prin Regulamentul (UE) 
2017/1939 nu are competențe de 
investigare pentru combaterea 
terorismului; întrucât investigațiile 
referitoare la actele teroriste necesită 
frecvent cooperarea între diferite state 
membre;

Or. fr

Amendamentul 45
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât comisarul pentru uniunea 
securității este un actor valoros în ce 
privește îmbinarea activității de elaborare 
de politici de către Comisie cu 
implementarea, monitorizarea și 
evaluarea acestora; întrucât crearea 
postului de comisar pentru uniunea 
securității semnalează angajamentul UE 
de a încuraja cooperarea între statele 
membre cu privire la chestiunile de 
securitate internă, respectând în același 
timp pe deplin statutul acestor chestiuni 
de competențe naționale, astfel cum se 
prevede în tratate;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 46
Péter Niedermüller, Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât comisarul pentru uniunea 
securității este un actor valoros în ce 
privește îmbinarea activității de elaborare 
de politici de către Comisie cu 
implementarea, monitorizarea și 
evaluarea acestora; întrucât crearea 
postului de comisar pentru uniunea 
securității semnalează angajamentul UE 
de a încuraja cooperarea între statele 
membre cu privire la chestiunile de 
securitate internă, respectând în același 
timp pe deplin statutul acestor chestiuni 
de competențe naționale, astfel cum se 
prevede în tratate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 47
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât comisarul pentru uniunea 
securității este un actor valoros în ce 
privește îmbinarea activității de elaborare
de politici de către Comisie cu
implementarea, monitorizarea și evaluarea 
acestora; întrucât crearea postului de 
comisar pentru uniunea securității 
semnalează angajamentul UE de a încuraja 
cooperarea între statele membre cu privire 
la chestiunile de securitate internă, 
respectând în același timp pe deplin 
statutul acestor chestiuni de competențe 

F. întrucât comisarul pentru uniunea 
securității este unul din actorii ce 
contribuie la elaborarea de politici de 
către Comisie, la implementarea, 
monitorizarea și evaluarea acestora; 
întrucât crearea postului de comisar pentru 
uniunea securității semnalează 
angajamentul UE de a încuraja cooperarea 
între statele membre cu privire la 
chestiunile de securitate internă, respectând 
în același timp pe deplin statutul acestor 
chestiuni de competențe naționale, astfel 
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naționale, astfel cum se prevede în tratate; cum se prevede în tratate; insistă ca aceste 
inițiative să ia în considerare riscurile de 
încălcare a drepturilor omului, astfel cum 
sunt definite în dreptul internațional, 
pentru a nu fi subminate valorile 
prevăzute la articolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât comisarul pentru uniunea 
securității este un actor valoros în ce 
privește îmbinarea activității de elaborare 
de politici de către Comisie cu 
implementarea, monitorizarea și evaluarea 
acestora; întrucât crearea postului de 
comisar pentru uniunea securității 
semnalează angajamentul UE de a încuraja 
cooperarea între statele membre cu privire 
la chestiunile de securitate internă, 
respectând în același timp pe deplin 
statutul acestor chestiuni de competențe 
naționale, astfel cum se prevede în tratate;

F. întrucât comisarul pentru uniunea 
securității este un actor valoros în ce 
privește îmbinarea activității de elaborare 
de politici de către Comisie cu 
implementarea, monitorizarea și evaluarea 
acestora; întrucât crearea postului de 
comisar pentru politicile uniunii securității 
semnalează angajamentul UE de a încuraja 
cooperarea între statele membre cu privire 
la chestiunile de securitate internă și 
externă, precum și de a armoniza 
legislația privind combaterea terorismului 
și de a asigura o mai bună cooperare între 
autoritățile de aplicare a legii și 
autoritățile judiciare;

Or. en

Amendamentul 49
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât comisarul pentru uniunea 
securității este un actor valoros în ce 
privește îmbinarea activității de elaborare 
de politici de către Comisie cu 
implementarea, monitorizarea și evaluarea 
acestora; întrucât crearea postului de 
comisar pentru uniunea securității 
semnalează angajamentul UE de a încuraja 
cooperarea între statele membre cu privire 
la chestiunile de securitate internă, 
respectând în același timp pe deplin 
statutul acestor chestiuni de competențe 
naționale, astfel cum se prevede în tratate;

F. întrucât comisarul pentru uniunea 
securității este un actor valoros în ce 
privește îmbinarea activității de elaborare 
de politici de către Comisie cu 
implementarea, monitorizarea și evaluarea 
acestora; întrucât crearea postului de 
comisar pentru uniunea securității 
semnalează angajamentul UE de a încuraja 
cooperarea între statele membre cu privire 
la chestiunile de securitate internă; întrucât 
ar putea juca un rol mai important în 
realizarea evaluărilor de impact 
transversale, în special în domeniul 
drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 50
Doru-Claudian Frunzulică

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât comisarul pentru uniunea 
securității este un actor valoros în ce 
privește îmbinarea activității de elaborare 
de politici de către Comisie cu 
implementarea, monitorizarea și evaluarea 
acestora; întrucât crearea postului de 
comisar pentru uniunea securității 
semnalează angajamentul UE de a încuraja
cooperarea între statele membre cu privire 
la chestiunile de securitate internă, 
respectând în același timp pe deplin 
statutul acestor chestiuni de competențe 
naționale, astfel cum se prevede în tratate;

F. întrucât comisarul pentru uniunea 
securității este un actor valoros în ce 
privește îmbinarea activității de elaborare 
de politici de către Comisie cu 
implementarea, monitorizarea și evaluarea 
acestora; întrucât crearea postului de 
comisar pentru uniunea securității 
semnalează angajamentul UE de a sprijini
cooperarea între statele membre cu privire 
la chestiunile de securitate internă a UE, 
respectând în același timp pe deplin 
statutul acestor chestiuni de competențe 
naționale, astfel cum se prevede în tratate;

Or. en
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Amendamentul 51
Helga Stevens

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât coordonatorul UE pentru 
lupta împotriva terorismului, în 
conformitate cu mandatul său, astfel cum 
a fost stabilit de Consiliul European, 
asigură punerea în aplicare și evaluarea 
strategiei și coordonarea activității în
cadrul Uniunii, și facilitează contactul 
dintre Uniune și țările terțe;  întrucât 
coordonatorul UE pentru lupta împotriva 
terorismului oferă sfaturi prețioase și 
menține contactul cu instituțiile, agențiile 
și statele membre ale UE;

Or. nl

Amendamentul 52
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât lupta împotriva 
terorismului este un domeniu de politică 
în care numeroși actori și sarcinile lor se 
suprapun, în special atunci când vizează 
strategii care pot fi emise de Consiliul 
European, de Consiliul UE și de Comisie, 
devenind neclar cine dirijează activitățile; 
întrucât comisarul pentru uniunea 
securității și delimitarea competențelor 
sale în raport cu coordonatorul UE 
pentru lupta împotriva terorismului 
complică și mai mult problemele legate de 
coordonare;

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât coordonatorul UE pentru 
lupta împotriva terorismului este un actor 
important în procesul de monitorizare a 
punerii în aplicare a Strategiei UE de 
combatere a terorismului; întrucât 
activitatea sa consolidează coordonarea 
dintre instituțiile europene;

Or. fr

Amendamentul 54
Geoffrey Van Orden, Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât coordonatorul UE pentru 
lupta împotriva terorismului s-a dovedit a 
fi o punte utilă de legătură între diferitele 
instituții ale UE și cu statele membre; cu 
toate acestea, mandatul și statutul 
acestuia nu sunt definite în mod adecvat;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât la 6 iulie 2017, 
Parlamentul a înființat o Comisie specială 
pentru combaterea terorismului (TERR), 
cu scopul de a oferi opinia Parlamentului 
în ceea ce privește lacunele practice și 
legislative din actualul regim de 
combatere a terorismului care au permis 
producerea atacurilor teroriste recente 
din UE și de a formula recomandări care 
ar contribui la combaterea amenințării 
teroriste la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F b. întrucât, pentru a permite 
Parlamentului să acorde suficientă 
atenție și să aloce eforturile specifice 
necesare pentru a contribui în mod 
eficace și a răspunde la provocările 
reprezentate de terorism, în cadrul 
Parlamentului ar trebui instituită o 
comisie parlamentară permanentă 
responsabilă pentru securitatea internă și 
terorism; întrucât instituirea unei astfel 
de comisii parlamentare permanente va 
semnala angajamentul Parlamentului și 
faptul că acesta înțelege importanța 
problemelor legate de securitatea internă, 
criminalitatea organizată internațională și 
terorism, care se află în fruntea 
preocupărilor cetățenilor UE; întrucât va 
sublinia, de asemenea, importanța acestui 
aspect pentru Parlament și va reflecta 
structura instituțională din alte instituții și 
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organisme ale UE, cum ar fi crearea unui 
grup operativ privind uniunea securității 
și numirea unui comisar pentru uniunea 
securității în cadrul Comisiei, crearea 
unui Centru european de combatere a 
terorismului (CECT) în cadrul Europol, 
precum și existența unui grup de lucru 
privind terorismul în cadrul Consiliului;

Or. en

Amendamentul 57
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât din cele 88 de măsuri de 
combatere a terorismului, obligatorii din 
punct de vedere juridic, propuse din 
septembrie 2001 până în vara anului 
2013, doar un sfert au făcut obiectul unor 
evaluări ale impactului și numai trei au 
făcut obiectul unor consultări publice; 
întrucât această proporție s-a îmbunătățit 
în ultimii ani și cele mai recente inițiative 
prezentate de Comisie în 2017 și 2018 au 
fost însoțite de justificările necesare;
întrucât, cu agenda privind o mai bună 
legiferare adoptată în 2015, Comisia și-a 
întărit de asemenea politica privind 
consultarea părților interesate;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 58
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul G
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât din cele 88 de măsuri de 
combatere a terorismului, obligatorii din 
punct de vedere juridic, propuse din 
septembrie 2001 până în vara anului 2013, 
doar un sfert au făcut obiectul unor 
evaluări ale impactului și numai trei au 
făcut obiectul unor consultări publice; 
întrucât această proporție s-a îmbunătățit 
în ultimii ani și cele mai recente inițiative 
prezentate de Comisie în 2017 și 2018 au 
fost însoțite de justificările necesare; 
întrucât, cu agenda privind o mai bună 
legiferare adoptată în 2015, Comisia și-a 
întărit de asemenea politica privind 
consultarea părților interesate;

G. întrucât din cele 88 de măsuri de 
combatere a terorismului, obligatorii din 
punct de vedere juridic, propuse din 
septembrie 2001 până în vara anului 2013, 
doar un sfert au făcut obiectul unor 
evaluări ale impactului și numai trei au 
făcut obiectul unor consultări publice;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât din cele 88 de măsuri de 
combatere a terorismului, obligatorii din 
punct de vedere juridic, propuse din 
septembrie 2001 până în vara anului 2013, 
doar un sfert au făcut obiectul unor 
evaluări ale impactului și numai trei au 
făcut obiectul unor consultări publice; 
întrucât această proporție s-a îmbunătățit în 
ultimii ani și cele mai recente inițiative 
prezentate de Comisie în 2017 și 2018 au 
fost însoțite de justificările necesare; 
întrucât, cu agenda privind o mai bună 
legiferare adoptată în 2015, Comisia și-a 
întărit de asemenea politica privind 
consultarea părților interesate;

G. întrucât din cele 88 de măsuri de 
combatere a terorismului, obligatorii din 
punct de vedere juridic, propuse din 
septembrie 2001 până în vara anului 2013, 
doar un sfert au făcut obiectul unor 
evaluări ale impactului și numai trei au 
făcut obiectul unor consultări publice și, în 
general, lipsa consultărilor publice și a 
evaluărilor ex ante nu a fost compensată 
de revizuirile sau evaluările ex post; 
întrucât această proporție s-a îmbunătățit în 
ultimii ani și cele mai recente inițiative 
prezentate de Comisie în 2017 și 2018 au 
fost însoțite de justificările necesare; 
întrucât, cu agenda privind o mai bună 
legiferare adoptată în 2015, Comisia și-a 
întărit de asemenea politica privind 
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consultarea părților interesate; întrucât 
măsurile de combatere a terorismului au 
o mai mare legitimitate și eficacitate 
atunci când organizațiile de apărare a 
drepturilor omului sunt implicate în etapa 
de elaborare a politicilor;

Or. en

Amendamentul 60
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât din cele 88 de măsuri de 
combatere a terorismului, obligatorii din 
punct de vedere juridic, propuse din 
septembrie 2001 până în vara anului 2013, 
doar un sfert au făcut obiectul unor 
evaluări ale impactului și numai trei au 
făcut obiectul unor consultări publice; 
întrucât această proporție s-a îmbunătățit în 
ultimii ani și cele mai recente inițiative 
prezentate de Comisie în 2017 și 2018 au 
fost însoțite de justificările necesare; 
întrucât, cu agenda privind o mai bună 
legiferare adoptată în 2015, Comisia și-a 
întărit de asemenea politica privind 
consultarea părților interesate;

G. întrucât din cele 88 de măsuri de 
combatere a terorismului, obligatorii din 
punct de vedere juridic, propuse din 
septembrie 2001 până în vara anului 2013, 
doar un sfert au făcut obiectul unor 
evaluări ale impactului și numai trei au 
făcut obiectul unor consultări publice; 
întrucât această proporție s-a îmbunătățit în 
ultimii ani și cele mai recente inițiative 
prezentate de Comisie în 2017 și 2018 au 
fost însoțite de justificările necesare;

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul G
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât din cele 88 de măsuri de 
combatere a terorismului, obligatorii din 
punct de vedere juridic, propuse din 
septembrie 2001 până în vara anului 2013, 
doar un sfert au făcut obiectul unor 
evaluări ale impactului și numai trei au 
făcut obiectul unor consultări publice; 
întrucât această proporție s-a îmbunătățit în 
ultimii ani și cele mai recente inițiative 
prezentate de Comisie în 2017 și 2018 au 
fost însoțite de justificările necesare; 
întrucât, cu agenda privind o mai bună 
legiferare adoptată în 2015, Comisia și-a 
întărit de asemenea politica privind 
consultarea părților interesate;

G. întrucât din cele 88 de măsuri de 
combatere a terorismului, obligatorii din 
punct de vedere juridic, propuse din 
septembrie 2001 până în vara anului 2013, 
doar un sfert au făcut obiectul unor 
evaluări ale impactului și numai trei au 
făcut obiectul unor consultări publice1a; 
întrucât această proporție s-a îmbunătățit în 
ultimii ani și cele mai recente inițiative 
prezentate de Comisie în 2017 și 2018 au 
fost însoțite de justificările necesare; 
întrucât, cu agenda privind o mai bună 
legiferare adoptată în 2015, Comisia și-a 
întărit de asemenea politica privind 
consultarea părților interesate;

__________________

1a Studiu pe tema „Politicile Uniunii 
Europene privind combaterea 
terorismului: relevanță, coerență și 
eficacitate” comandat de Departamentul 
tematic pentru drepturile cetățenilor și 
afaceri constituționale al Parlamentului 
European, PE 583.124, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(201
7)583124_EN.pdf

Or. en

Amendamentul 62
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. reamintește că, în ceea ce privește 
domeniul luptei împotriva terorismului, 
care are un caracter foarte sensibil, 
consultarea publică, deși poate fi 
încurajată, nu este o necesitate;
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Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât evaluarea cuprinzătoare de 
către Comisie a politicii de securitate a UE 
a menționat punerea în aplicare incompletă 
ca fiind una dintre provocările uniunii 
securității;

H. întrucât evaluarea cuprinzătoare de 
către Comisie a politicii de securitate a UE 
a menționat punerea în aplicare 
incompletă, precum și necesitatea de a 
sprijini acțiunile statelor membre 
(metodologia de evaluare a riscurilor, 
protecția împotriva țintelor CBRN și a 
țintelor vulnerabile, gestionarea crizelor)
ca fiind unele dintre principalele provocări 
ale uniunii securității; întrucât punerea în 
aplicare este defectuoasă fără evaluarea 
impactului social și în materie de 
securitate al politicilor de acțiune internă 
și externă, în special în ceea ce privește 
coeziunea și coerența acestora cu 
obiectivul de a combate terorismul și de a 
descuraja recrutarea teroriștilor;

Or. en

Amendamentul 64
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât evaluarea cuprinzătoare de 
către Comisie a politicii de securitate a UE 
a menționat punerea în aplicare incompletă 
ca fiind una dintre provocările uniunii 
securității;

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Amendamentul 65
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât UE a stabilit în poziția 
comună 2001/931/CFSP o listă a 
persoanelor, grupurilor și entităților 
implicate în acte de terorism și care fac 
obiectul unor măsuri restrictive, și anume 
înghețarea fondurilor și a altor active 
financiare, precum și măsuri consolidate 
referitoare la cooperarea polițienească și 
judiciară în materie penală;

Or. en

Amendamentul 66
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât evaluarea măsurilor de 
combatere a terorismului este esențială 
pentru evaluarea eficacității lor și pentru a 
stabili dacă sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a corecta deficiențele; 
întrucât există o diferență între 
monitorizarea amplorii punerii în aplicare 
și eficiența reală a măsurilor puse în 
aplicare; întrucât, între 2001 și 2016, au 
existat 17 de rapoarte de monitorizare a 
implementării și de evaluare în comparație 
cu 10 strategii de combatere a terorismului 
și 55 de măsuri legislative și fără caracter 
obligatoriu;

I. întrucât evaluarea măsurilor de 
combatere a terorismului este esențială 
pentru evaluarea eficacității lor și pentru a 
stabili dacă sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a corecta deficiențele; 
întrucât există o diferență între 
monitorizarea amplorii punerii în aplicare 
și eficiența reală a măsurilor puse în 
aplicare; întrucât, între 2001 și 2016, au 
existat 17 de rapoarte de monitorizare a 
implementării și de evaluare în comparație 
cu 10 strategii de combatere a terorismului 
și 55 de măsuri legislative și fără caracter 
obligatoriu; întrucât este esențial ca statele 
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membre să pună rapid în aplicare 
legislația europeană în domeniul 
securității pentru a evita orice lacune în 
sistemul european;

Or. fr

Amendamentul 67
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât evaluarea măsurilor de 
combatere a terorismului este esențială 
pentru evaluarea eficacității lor și pentru a 
stabili dacă sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a corecta deficiențele; 
întrucât există o diferență între 
monitorizarea amplorii punerii în aplicare 
și eficiența reală a măsurilor puse în 
aplicare; întrucât, între 2001 și 2016, au 
existat 17 de rapoarte de monitorizare a 
implementării și de evaluare în comparație 
cu 10 strategii de combatere a terorismului 
și 55 de măsuri legislative și fără caracter 
obligatoriu;

I. întrucât evaluarea măsurilor de 
combatere a terorismului este esențială 
pentru evaluarea eficacității, a pertinenței, 
a coerenței lor și a respectării drepturilor 
fundamentale și pentru a stabili dacă sunt 
necesare măsuri suplimentare; întrucât 
există o diferență între monitorizarea 
amplorii punerii în aplicare și eficiența 
reală a măsurilor puse în aplicare; întrucât, 
între 2001 și 2016, au existat 17 de 
rapoarte de monitorizare a implementării și 
de evaluare în comparație cu 10 strategii de 
combatere a terorismului și 55 de măsuri 
legislative și fără caracter obligatoriu;

Or. fr

Amendamentul 68
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât orice consolidare a rolului 
UE în strategiile de combatere a 
terorismului ar trebui să însemne, de 
asemenea, o mai bună supraveghere 
parlamentară la nivelul UE;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât legislația privind 
combaterea terorismului nu trebuie să 
reducă sau să restricționeze niciodată 
acquis-ul Uniunii privind drepturile 
procedurale;

Or. en

Amendamentul 70
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât, în 2017, marea majoritate 
a atacurilor teroriste au avut loc în 
Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Asia de 
Sud și Africa Subsahariană, reprezentând 
84 % din totalul atacurilor și 94 % din 
totalul deceselor, în conformitate cu 
indicele terorismului la nivel mondial în 
2017;

Or. fr

Amendamentul 71
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul J
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
majore, comise sau inspirate de grupările 
jihadiste, cum ar fi Daesh sau Al-Qaida; 
întrucât extrema dreaptă, extrema stângă 
și extremismul separatist etno-naționalist 
constituie, de asemenea, aspecte 
îngrijorătoare;

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
majore, comise sau inspirate de grupări 
care invocă în mod greșit Islamul, cum ar 
fi Daesh sau Al-Qaida; întrucât, la nivel 
mondial, 95 % dintre victimele acestor 
grupări teroriste sunt musulmani; întrucât
extrema dreaptă, extrema stângă și 
extremismul separatist etno-naționalist 
reprezintă amenințări majore, raportul 
TE-SAT al EUROPOL din 2018 
menționând că, în general, atacurile etno-
naționaliste și separatiste au reprezentat 
cea mai mare proporție (137) a atacurilor 
comise în UE și avertizând că politicienii, 
personalitățile publice, partidele politice, 
grupurile de acțiune civică și mass-media 
care critică extremismul de dreapta sau 
susțin politici pro-migrație sunt potențiale 
ținte ale extremismului de dreapta;

Or. en

Amendamentul 72
Elena Valenciano

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
majore, comise sau inspirate de grupările 
jihadiste, cum ar fi Daesh sau Al-Qaida; 
întrucât extrema dreaptă, extrema stângă și 
extremismul separatist etno-naționalist 
constituie, de asemenea, aspecte 
îngrijorătoare;

J. întrucât în Uniunea Europeană 
există o amenințare clară de terorism, 
reprezentată, în 2017, de 205 atacuri care 
au eșuat, au fost dejucate sau au fost 
executate în proporție de 82% din motive 
și de către făptași din UE (separatiști: 
67%; extremă stângă: 12%; extremă 
dreaptă: 3%) iar 16% aveau motive sau 
origini jihadiste; întrucât, în ultimii ani, 
statele membre ale UE au suferit atacuri 
teroriste majore, comise sau inspirate de 
grupările jihadiste, cum ar fi Daesh sau Al-
Qaida; întrucât extrema dreaptă, extrema 
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stângă și extremismul separatist etno-
naționalist constituie, de asemenea, aspecte 
îngrijorătoare;

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
majore, comise sau inspirate de grupările 
jihadiste, cum ar fi Daesh sau Al-Qaida; 
întrucât extrema dreaptă, extrema stângă
și extremismul separatist etno-naționalist
constituie, de asemenea, aspecte 
îngrijorătoare;

J. întrucât terorismul există de mulți 
ani în întreaga lume; întrucât Europol 
raportează că, în ultimii ani, în statele 
membre ale UE, atacurile inspirate de 
extremismul religios au constituit 
atacurile cu cel mai mare număr de 
victime; întrucât atacurile etno-
naționaliste reprezintă cele mai 
numeroase atacuri; întrucât violențele de
extrema dreaptă și de extrema stângă
constituie, de asemenea, aspecte 
îngrijorătoare;

Or. en

Amendamentul 74
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
majore, comise sau inspirate de grupările 
jihadiste, cum ar fi Daesh sau Al-Qaida; 
întrucât extrema dreaptă, extrema stângă și 
extremismul separatist etno-naționalist 
constituie, de asemenea, aspecte 
îngrijorătoare;

J. întrucât terorismul nu este o 
noutate în Europa; întrucât, în ultimii ani, 
statele membre ale UE au suferit atacuri 
teroriste majore, comise sau inspirate de 
grupările jihadiste, cum ar fi Daesh sau Al-
Qaida; întrucât extrema dreaptă, extrema 
stângă și extremismul separatist etno-
naționalist rămân aspecte îngrijorătoare, 
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așa cum demonstrează masacrul din 2011 
de la Uttoya;

Or. en

Amendamentul 75
Dominique Martin, André Elissen

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
majore, comise sau inspirate de grupările 
jihadiste, cum ar fi Daesh sau Al-Qaida; 
întrucât extrema dreaptă, extrema stângă 
și extremismul separatist etno-naționalist 
constituie, de asemenea, aspecte 
îngrijorătoare;

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
majore, comise sau inspirate preponderent 
de grupările jihadiste, cum ar fi Statul 
islamic/Daesh sau Al-Qaida;

Or. fr

Amendamentul 76
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
majore, comise sau inspirate de grupările 
jihadiste, cum ar fi Daesh sau Al-Qaida; 
întrucât extrema dreaptă, extrema stângă
și extremismul separatist etno-naționalist
constituie, de asemenea, aspecte 
îngrijorătoare;

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
majore, comise sau inspirate de grupările 
așa-zise „jihadiste”, cum ar fi Daesh sau 
Al-Qaida; extrema dreaptă și extremismul 
separatist etno-naționalist, 67 % din actele 
de terorism fiind cauzate de separatismul 
etno-naționalist și 16 % de jihadism în 
2017;

Or. fr
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Amendamentul 77
Heinz K. Becker, Artis Pabriks, Milan Zver, Péter Niedermüller, Lorenzo Cesa

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
majore, comise sau inspirate de grupările 
jihadiste, cum ar fi Daesh sau Al-Qaida; 
întrucât extrema dreaptă, extrema stângă și
extremismul separatist etno-naționalist 
constituie, de asemenea, aspecte 
îngrijorătoare;

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
majore, comise sau inspirate de grupările 
jihadiste, cum ar fi Daesh, Al-Qaida sau 
Hezbollah; întrucât extrema dreaptă, 
extrema stângă, extremismul separatist 
etno-naționalist și terorismul sponsorizat 
de stat constituie, de asemenea, aspecte 
îngrijorătoare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
majore, comise sau inspirate de grupările
jihadiste, cum ar fi Daesh sau Al-Qaida; 
întrucât extrema dreaptă, extrema stângă și 
extremismul separatist etno-naționalist 
constituie, de asemenea, aspecte 
îngrijorătoare;

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
majore, comise sau inspirate de grupări
jihadiste sponsorizate parțial de stat, cum 
ar fi Daesh, Al-Qaida sau Hezbollah; 
întrucât extrema dreaptă, extrema stângă și 
extremismul separatist etno-naționalist 
constituie, de asemenea, aspecte 
îngrijorătoare;

Or. en

Amendamentul 79
Christian Ehler
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Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
majore, comise sau inspirate de grupările 
jihadiste, cum ar fi Daesh sau Al-Qaida; 
întrucât extrema dreaptă, extrema stângă și 
extremismul separatist etno-naționalist 
constituie, de asemenea, aspecte 
îngrijorătoare;

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
majore, comise, sprijinite sau inspirate de 
grupările jihadiste teroriste, cum ar fi 
Daesh sau Al-Qaida; întrucât extrema 
dreaptă, extrema stângă și extremismul 
separatist etno-naționalist constituie, de 
asemenea, aspecte îngrijorătoare;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
majore, comise sau inspirate de grupările 
jihadiste, cum ar fi Daesh sau Al-Qaida; 
întrucât extrema dreaptă, extrema stângă și 
extremismul separatist etno-naționalist 
constituie, de asemenea, aspecte 
îngrijorătoare;

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
majore, comise sau inspirate de grupările 
jihadiste, cum ar fi Daesh, Hezbollah sau 
Al-Qaida; întrucât extrema dreaptă, 
extrema stângă și extremismul separatist 
etno-naționalist constituie, de asemenea, 
aspecte îngrijorătoare;

Or. en

Amendamentul 81
Doru-Claudian Frunzulică

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
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majore, comise sau inspirate de grupările 
jihadiste, cum ar fi Daesh sau Al-Qaida; 
întrucât extrema dreaptă, extrema stângă și 
extremismul separatist etno-naționalist 
constituie, de asemenea, aspecte 
îngrijorătoare;

majore, comise sau inspirate de grupările 
jihadiste, cum ar fi Daesh, Hezbollah sau 
Al-Qaida; întrucât extrema dreaptă, 
extrema stângă și extremismul separatist 
etno-naționalist constituie, de asemenea, 
aspecte îngrijorătoare;

Or. en

Amendamentul 82
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în ultimii ani, statele 
membre ale UE au suferit atacuri teroriste 
majore, comise sau inspirate de grupările 
jihadiste, cum ar fi Daesh sau Al-Qaida; 
întrucât extrema dreaptă, extrema stângă și 
extremismul separatist etno-naționalist 
constituie, de asemenea, aspecte 
îngrijorătoare;

J. întrucât, în ultimii ani, Europa a
suferit atacuri teroriste majore, comise sau 
inspirate de grupările jihadiste, cum ar fi 
Daesh, Hezbollah sau Al-Qaida; întrucât 
extrema dreaptă, extrema stângă și 
extremismul separatist etno-naționalist 
constituie, de asemenea, aspecte 
îngrijorătoare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. în timp ce extremiștii violenți de 
stânga au drept țintă, în principal, 
guvernul, instituțiile economice și 
funcționarii din cadrul poliției1a; în timp 
ce extremiștii violenți de dreapta se 
orientează în mare parte după ideea că 
apartenența la un anumit grup etnic, 
națiune sau rasă determină valoarea 
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ființei umane și, prin urmare, vizează 
grupurile deosebit de vulnerabile, cum ar 
fi migranții, refugiații, persoanele fără 
adăpost sau persoanele cu handicap, 
evreii sau minoritățile religioase2a; 
întrucât atât extremiștii violenți de stânga, 
cât și cei de dreapta au ca obiectiv 
înlăturarea sistemelor democratice, 
liberale guvernate de statul de drept în 
UE, nerespectând în același timp 
monopolul statului asupra utilizării 
legitime a forței; 

__________________

1a Raportul Europol privind situația și 
tendințele terorismului în UE 2017, p. 48

2a

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

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Jb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jb. întrucât majoritatea atacurilor 
teroriste care au avut loc în UE în 2017 
au fost specificate ca fiind atacuri 
separatiste (137 din 205) – deși au produs 
în principal daune materiale1a; întrucât 
amenințările din partea extremismului 
separatist etno-naționalist provin atât în 
interiorul, cât și în afara teritoriului UE, 
PKK fiind cel mai elocvent exemplu al 
acestora din urmă; întrucât raportul 
TESAT 2018 al Europol menționează că 
în prezent nu există rețele teroriste la 
nivelul UE stimulate de fenomenele 
extremismului descrise mai sus1b; 



PE627.791v02-00 46/178 AM\1163127RO.docx

RO

__________________

1a Raportul Europol privind situația și 
tendințele terorismului în Uniunea 
Europeană 2018, p. 45

1b Raportul Europol privind situația și 
tendințele terorismului în Uniunea 
Europeană 2018, p. 45 ff.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Jc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jc. întrucât raportul TESAT 2018 al 
Europol susține în mod clar că niciuna 
dintre activitățile raportate într-o 
categorie de terorism nu a fost la fel de 
letală și nu a avut un astfel de impact 
asupra societății în ansamblul său ca cele 
comise de teroriști jihadiști; 

__________________

1a Raportul Europol privind situația și 
tendințele terorismului în Uniunea 
Europeană 2018, p. 4

Or. en

Amendamentul 86
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât, atât timp cât un atac 
terorist este un „atac generalizat sau 



AM\1163127RO.docx 47/178 PE627.791v02-00

RO

sistematic împotriva oricărei populații 
civile în cunoștință de cauză”, asasinatele 
teroriste sunt înregistrate în modul 
prevăzut la articolul 7 din Statutul de la 
Roma al Curții Penale Internaționale din 
17 iulie 1998.

Or. en

Amendamentul 87
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât există un risc din ce în ce 
mai mare de terorism de represalii din 
partea grupurilor violente de extrema 
dreaptă și din partea persoanelor care 
susțin supremația rasei albe, astfel cum s-
a dovedit în unele state membre; întrucât 
au fost deja dejucate unele planuri de 
extremă dreaptă;

Or. en

Amendamentul 88
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. în timp ce grupurile care susțin 
supremația rasei albe și grupurile albe 
naționaliste care își promovează mesajul 
singular reprezintă o provocare pentru 
integrare și consolidează ideologia 
extremistă;

Or. en
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Amendamentul 89
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât în Europa s-au înregistrat 
3400 de decese din 2001;

Or. fr

Amendamentul 90
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât evoluțiile și instabilitatea
din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și 
regiunile Caucazului au permis Daesh și a
altor grupări teroriste să câștige teren în 
țările care se învecinează cu UE, cum ar fi 
cele din Balcanii de Vest, iar legătura 
dintre securitatea internă și cea externă a 
devenit mai importantă;

K. întrucât instabilitatea, colapsul 
statal, sectarismul, răspândirea 
interpretărilor intolerante ale Islamului, 
cum ar fi salafismul/wahhabismul care 
provin în principal din Arabia Saudită, 
instrumentalizarea grupărilor teroriste de 
către statele regionale în serviciul 
agendelor și rivalităților geopolitice, în 
special în Orientul Mijlociu și Africa de 
Nord, au permis Daesh, Al-Qaida și altor 
grupări teroriste să câștige teren în
regiunile respective, extinzându-se la
țările care se învecinează cu UE, cum ar fi 
cele din Balcanii de Vest, iar legătura 
dintre securitatea internă și cea externă a 
devenit mai importantă;

Or. en

Amendamentul 91
Arnaud Danjean
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Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât evoluțiile și instabilitatea 
din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și 
regiunile Caucazului au permis Daesh și a
altor grupări teroriste să câștige teren în 
țările care se învecinează cu UE, cum ar fi 
cele din Balcanii de Vest, iar legătura 
dintre securitatea internă și cea externă a 
devenit mai importantă;

K. întrucât evoluțiile și instabilitatea 
din Orientul Mijlociu și Africa de Nord au 
permis Statului Islamic/Daesh și altor 
grupări teroriste să câștige teren în țările 
care se învecinează cu UE, și să recruteze 
militanți din țări UE la o scară fără 
precedent, și întrucât legătura dintre 
securitatea internă și cea externă a devenit
așadar mai importantă;

Or. fr

Amendamentul 92
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât evoluțiile și instabilitatea 
din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și 
regiunile Caucazului au permis Daesh și a 
altor grupări teroriste să câștige teren în 
țările care se învecinează cu UE, cum ar 
fi cele din Balcanii de Vest, iar legătura 
dintre securitatea internă și cea externă a 
devenit mai importantă;

K. întrucât evoluțiile și instabilitatea 
din Orientul Mijlociu și Africa de Nord au 
permis Statului Islamic/Daesh și altor 
grupări teroriste să câștige teren, în urma 
destabilizării provocate de intervenții 
militare multiple în Irak, Siria și Libia;
întrucât legătura dintre securitatea internă 
și cea externă a devenit mai importantă;

Or. fr

Amendamentul 93
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât evoluțiile și instabilitatea K. întrucât evoluțiile și instabilitatea 
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din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și 
regiunile Caucazului au permis Daesh și 
a altor grupări teroriste să câștige teren în
țările care se învecinează cu UE, cum ar fi 
cele din Balcanii de Vest, iar legătura 
dintre securitatea internă și cea externă a 
devenit mai importantă;

din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și 
Caucaz fac ca unele elemente din țările 
care se învecinează cu UE, cum ar fi cele 
din Balcanii de Vest, să fie mai 
vulnerabile față de influențele extremiste, 
iar legătura dintre securitatea internă și cea 
externă a devenit mai importantă;

Or. en

Amendamentul 94
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât evoluțiile și instabilitatea 
din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și 
regiunile Caucazului au permis Daesh și a 
altor grupări teroriste să câștige teren în 
țările care se învecinează cu UE, cum ar fi 
cele din Balcanii de Vest, iar legătura 
dintre securitatea internă și cea externă a 
devenit mai importantă;

K. întrucât evoluțiile și instabilitatea 
din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și 
regiunile Caucazului au permis Daesh și 
altor grupări teroriste să câștige teren în 
țările care se învecinează cu UE, iar 
legătura dintre securitatea internă și cea 
externă a devenit mai importantă;

Or. en

Amendamentul 95
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât evoluțiile și instabilitatea 
din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și 
regiunile Caucazului au permis Daesh și a 
altor grupări teroriste să câștige teren în 
țările care se învecinează cu UE, cum ar fi 
cele din Balcanii de Vest, iar legătura 
dintre securitatea internă și cea externă a 
devenit mai importantă;

K. întrucât evoluțiile și instabilitatea 
din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și 
regiunile Caucazului au permis Daesh și a 
altor grupări teroriste să câștige teren în 
țările care se învecinează cu UE, cum ar fi 
cele din Balcanii de Vest, iar legătura 
dintre securitatea internă și cea externă a 
devenit incontestabilă;
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Or. fr

Amendamentul 96
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât expedițiile militare, cum 
ar fi cele din Irak sau Libia, au contribuit 
și mai mult la destabilizarea regiunilor 
învecinate cu UE, la slăbirea actorilor 
statali și la alimentarea retoricii jihadiste 
de represalii împotriva „vestului”;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât aspectele transfrontaliere 
ale amenințării teroriste necesită o 
abordare coordonată la nivelul UE, 
oferind cooperare și asistență sub forma 
consolidării capacităților în țările terțe;

Or. en

Amendamentul 98
Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât se presupune că țările 
terțe au finanțat Daesh și/sau alte grupări 
extremiste și le-au pus la dispoziție 
echipamente militare, iar acest lucru 
trebuie investigat în continuare;

Or. en

Amendamentul 99
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât a existat o schimbare de 
strategie după prăbușirea militară a Daesh 
pe teritoriul său, cu o scădere a 
numărului celor care călătoresc în Siria și 
Irak în scopuri teroriste și jihadiști, 
„grupările în adormire” („sleeper-cells”) 
din interiorul UE fiind încurajate să 
desfășoare atacuri în țările lor de origine;

L. întrucât mii de cetățeni europeni 
născuți sau rezidenți în Europa, în special 
din comunități slab integrate din mai 
multe state membre ale UE, s-au alăturat 
Daesh în activitățile teroriste din Siria și 
Irak, dar a existat o schimbare de strategie 
după prăbușirea militară a Daesh pe 
teritoriile respective, o serie de luptători 
Daesh întorcându-se în Europa sau 
călătorind în alte țări în scopuri teroriste,
și anume în țări cu o guvernanță slabă, 
cum ar fi Libia, în timp ce „grupările în 
adormire” („sleeper-cells”) și persoanele 
din interiorul UE sunt încurajate să 
desfășoare atacuri;

Or. en

Amendamentul 100
Dominique Martin, André Elissen

Propunere de rezoluție
Considerentul L
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât a existat o schimbare de 
strategie după prăbușirea militară a Daesh 
pe teritoriul său, cu o scădere a numărului 
celor care călătoresc în Siria și Irak în 
scopuri teroriste și jihadiști, „grupările în 
adormire” („sleeper-cells”) din interiorul 
UE fiind încurajate să desfășoare atacuri în 
țările lor de origine;

L. întrucât a existat o schimbare de 
strategie după prăbușirea militară a Daesh 
pe teritoriul său, cu o scădere a numărului 
celor care călătoresc în Siria și Irak în 
scopuri teroriste și mai ales cu întoarcerea 
jihadiștilor, totodată „grupările în 
adormire” („sleeper-cells”) din interiorul 
UE fiind încurajate să desfășoare atacuri în 
țările lor de origine;

Or. fr

Amendamentul 101
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât a existat o schimbare de 
strategie după prăbușirea militară a Daesh 
pe teritoriul său, cu o scădere a numărului 
celor care călătoresc în Siria și Irak în 
scopuri teroriste și jihadiști, „grupările în 
adormire” („sleeper-cells”) din interiorul 
UE fiind încurajate să desfășoare atacuri în 
țările lor de origine;

L. întrucât a existat o schimbare de 
strategie după prăbușirea militară a Daesh 
pe teritoriul său, cu o scădere a numărului 
celor care călătoresc în Siria și Irak în 
scopuri teroriste, jihadiștii teroriști, 
„grupările în adormire” („sleeper-cells”), 
lupii singuratici sau grupările mici din 
interiorul UE fiind încurajate să desfășoare 
atacuri în țările lor de origine sau de 
reședință;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Considerentul L
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât a existat o schimbare de 
strategie după prăbușirea militară a Daesh 
pe teritoriul său, cu o scădere a numărului 
celor care călătoresc în Siria și Irak în 
scopuri teroriste și jihadiști, „grupările în 
adormire” („sleeper-cells”) din interiorul 
UE fiind încurajate să desfășoare atacuri în 
țările lor de origine;

L. întrucât ar putea exista o schimbare 
de strategie după prăbușirea militară a 
Daesh pe teritoriul său, cu o scădere a 
numărului celor care călătoresc în Siria și 
Irak în scopuri teroriste și jihadiști,
„grupările în adormire” („sleeper-cells”) 
din interiorul UE fiind încurajate să 
desfășoare atacuri în țările lor de origine;

Or. en

Amendamentul 103
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât a existat o schimbare de 
strategie după prăbușirea militară a Daesh 
pe teritoriul său, cu o scădere a numărului 
celor care călătoresc în Siria și Irak în 
scopuri teroriste și jihadiști, „grupările în 
adormire” („sleeper-cells”) din interiorul 
UE fiind încurajate să desfășoare atacuri 
în țările lor de origine;

L. întrucât a existat o schimbare de 
strategie după prăbușirea militară a Daesh 
în Irak și Siria, cu o scădere a numărului 
celor care călătoresc în Siria și Irak în 
scopuri teroriste și jihadiști, „grupările 
teroriste în adormire” („sleeper-cells”) din 
interiorul UE fiind activate să desfășoare 
atacuri în țările lor de origine;

Or. fr

Amendamentul 104
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât a existat o schimbare de 
strategie după prăbușirea militară a Daesh 
pe teritoriul său, cu o scădere a numărului 
celor care călătoresc în Siria și Irak în 

L. întrucât a existat o schimbare de 
strategie după prăbușirea militară a Daesh 
pe teritoriul său, cu o scădere a numărului
celor care călătoresc în Siria și Irak în 
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scopuri teroriste și jihadiști, „grupările în 
adormire” („sleeper-cells”) din interiorul 
UE fiind încurajate să desfășoare atacuri în 
țările lor de origine;

scopuri teroriste și persoanele violente din 
interiorul UE fiind încurajate să desfășoare 
atacuri în țările lor de origine;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și traficul 
de ființe umane, sclavia, exploatarea 
copiilor și extorcarea de bani au devenit
mijloace pentru grupările teroriste de a 
obține finanțare; întrucât legătura dintre 
criminalitatea organizată și grupurile 
teroriste constituie o amenințare în creștere 
în materie de securitate; întrucât aceste 
surse ar putea permite continuarea 
finanțării de activități infracționale în 
viitor de către Al-Qaida, precum și de 
către Daesh în urma prăbușirii sale 
teritoriale în Siria și Irak;

M. întrucât organizațiile teroriste 
internaționale de mare amploare sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și traficul 
de ființe umane, sclavia, exploatarea 
copiilor și extorcarea de bani au devenit
mijloace pentru grupările teroriste de a 
obține finanțare; întrucât legătura dintre 
criminalitatea organizată și grupurile 
teroriste constituie o amenințare în creștere 
în materie de securitate; întrucât, de multe 
ori, statele membre ale UE subestimează 
amenințarea la adresa securității prin 
faptul că nu asigură punerea în aplicare 
efectivă a directivelor UE de combatere a 
spălării banilor/a finanțării terorismului
și nu reformează sistemul UE în materie 
de TVA pentru a preveni exploatarea 
acestuia de către teroriști și alte forme de 
criminalitate organizată; întrucât aceste 
surse ar putea permite continuarea 
finanțării de activități infracționale în 
viitor de către organizațiile teroriste 
internaționale de mare amploare;

Or. en
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Amendamentul 106
Pina Picierno

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și traficul 
de ființe umane, sclavia, exploatarea 
copiilor și extorcarea de bani au devenit 
mijloace pentru grupările teroriste de a 
obține finanțare; întrucât legătura dintre 
criminalitatea organizată și grupurile 
teroriste constituie o amenințare în creștere 
în materie de securitate; întrucât aceste 
surse ar putea permite continuarea 
finanțării de activități infracționale în viitor 
de către Al-Qaida, precum și de către 
Daesh în urma prăbușirii sale teritoriale în 
Siria și Irak;

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și traficul 
de ființe umane, sclavia, exploatarea 
copiilor și extorcarea de bani au devenit 
mijloace pentru grupările teroriste de a 
obține finanțare; întrucât legătura dintre 
criminalitatea organizată și grupurile 
teroriste constituie o amenințare în creștere 
în materie de securitate; întrucât aceste 
surse ar putea permite continuarea 
finanțării de activități infracționale în viitor 
de către Al-Qaida, precum și de către 
Daesh în urma prăbușirii sale teritoriale în 
Siria și Irak; întrucât Hezbollah primește 
finanțare substanțială de la  Republica 
Islamică Iran și se autofinanțează prin 
donații, inclusiv de la unii susținători din 
Europa, precum și din traficul cu droguri 
și din alte activități ilicite;

Or. it

Amendamentul 107
Heinz K. Becker, Milan Zver, Artis Pabriks, Péter Niedermüller, Lorenzo Cesa

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și traficul 
de ființe umane, sclavia, exploatarea 

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și traficul 
de ființe umane, sclavia, exploatarea 
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copiilor și extorcarea de bani au devenit 
mijloace pentru grupările teroriste de a 
obține finanțare; întrucât legătura dintre 
criminalitatea organizată și grupurile 
teroriste constituie o amenințare în creștere 
în materie de securitate; întrucât aceste 
surse ar putea permite continuarea 
finanțării de activități infracționale în viitor 
de către Al-Qaida, precum și de către 
Daesh în urma prăbușirii sale teritoriale în 
Siria și Irak;

copiilor și extorcarea de bani au devenit 
mijloace pentru grupările teroriste de a 
obține finanțare; întrucât legătura dintre 
criminalitatea organizată și grupurile 
teroriste constituie o amenințare în creștere 
în materie de securitate; întrucât aceste 
surse ar putea permite continuarea 
finanțării de activități infracționale în viitor 
de către Al-Qaida, precum și de către 
Daesh în urma prăbușirii sale teritoriale în 
Siria și Irak; întrucât Hezbollah primește 
finanțare substanțială de la patronul său, 
Republica Islamică Iran și se 
autofinanțează prin donații, inclusiv de la 
susținătorii săi din Europa, precum și din 
traficul de droguri și alte activități ilicite;

Or. en

Amendamentul 108
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și traficul 
de ființe umane, sclavia, exploatarea 
copiilor și extorcarea de bani au devenit 
mijloace pentru grupările teroriste de a 
obține finanțare; întrucât legătura dintre 
criminalitatea organizată și grupurile 
teroriste constituie o amenințare în creștere
în materie de securitate; întrucât aceste 
surse ar putea permite continuarea 
finanțării de activități infracționale în 
viitor de către Al-Qaida, precum și de 
către Daesh în urma prăbușirii sale 
teritoriale în Siria și Irak;

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și traficul 
de ființe umane, sclavia, exploatarea 
copiilor și extorcarea de bani au devenit 
mijloace dovedite pentru grupările teroriste 
de a obține finanțare; întrucât legătura 
dintre criminalitatea organizată și grupurile 
teroriste constituie o amenințare majoră în 
materie de securitate;

Or. fr
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Amendamentul 109
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și traficul 
de ființe umane, sclavia, exploatarea 
copiilor și extorcarea de bani au devenit 
mijloace pentru grupările teroriste de a 
obține finanțare; întrucât legătura dintre 
criminalitatea organizată și grupurile 
teroriste constituie o amenințare în creștere 
în materie de securitate; întrucât aceste 
surse ar putea permite continuarea 
finanțării de activități infracționale în viitor
de către Al-Qaida, precum și de către 
Daesh în urma prăbușirii sale teritoriale 
în Siria și Irak;

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar, 
fiind nu numai finanțate de unii actori 
statali și non-statali, dar și prin activitățile 
lor în domeniul comerțului ilicit cu 
bunuri, arme de foc, petrol, droguri, țigări 
și bunuri culturale, printre altele, precum și 
traficul de ființe umane, sclavia, 
exploatarea copiilor și extorcarea de bani 
au devenit mijloace pentru grupările 
teroriste de a obține finanțare; întrucât 
legătura dintre criminalitatea organizată și 
grupurile teroriste constituie o amenințare 
în creștere în materie de securitate; întrucât 
paradisurile fiscale și diversitatea 
lacunelor din sistemele financiare 
europene și mondiale permit continuarea 
spălării banilor și a finanțării de activități 
infracționale de către Al-Qaida, precum și 
de către Daesh și alte grupări teroriste la 
nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 110
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și traficul 

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme, 
materii prime, carburanți, droguri, țigări și 
bunuri culturale, printre altele, precum și 
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de ființe umane, sclavia, exploatarea 
copiilor și extorcarea de bani au devenit 
mijloace pentru grupările teroriste de a 
obține finanțare; întrucât legătura dintre 
criminalitatea organizată și grupurile 
teroriste constituie o amenințare în creștere 
în materie de securitate; întrucât aceste 
surse ar putea permite continuarea 
finanțării de activități infracționale în viitor
de către Al-Qaida, precum și de către 
Daesh în urma prăbușirii sale teritoriale în 
Siria și Irak;

traficul de ființe umane, sclavia, 
exploatarea copiilor și alte activități 
infracționale au devenit mijloace pentru 
grupările teroriste de a obține finanțare; 
întrucât legătura dintre criminalitatea 
organizată și grupurile teroriste constituie o 
amenințare în creștere în materie de 
securitate; întrucât aceste surse ar putea 
permite continuarea finanțării a 
activităților infracționale viitoare de către 
Al-Qaida, precum și de către Daesh în 
urma prăbușirii sale teritoriale în Siria și 
Irak, de către organizațiile succesoare 
potențiale sau de către alți actori teroriști;

Or. de

Amendamentul 111
Doru-Claudian Frunzulică

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și traficul 
de ființe umane, sclavia, exploatarea 
copiilor și extorcarea de bani au devenit 
mijloace pentru grupările teroriste de a 
obține finanțare; întrucât legătura dintre 
criminalitatea organizată și grupurile 
teroriste constituie o amenințare în creștere 
în materie de securitate; întrucât aceste 
surse ar putea permite continuarea 
finanțării de activități infracționale în 
viitor de către Al-Qaida, precum și de 
către Daesh în urma prăbușirii sale 
teritoriale în Siria și Irak;

M. întrucât Daesh și Al-Qaida 
urmăresc să fie autonome din punct de 
vedere financiar și întrucât comerțul ilicit 
cu bunuri, arme de foc, petrol, droguri, 
țigări și bunuri culturale, printre altele, 
precum și traficul de ființe umane, sclavia, 
exploatarea copiilor și extorcarea de bani 
au devenit mijloace pentru grupările 
teroriste de a obține finanțare; întrucât 
legăturile posibile dintre criminalitatea 
organizată și grupurile teroriste ar putea 
constitui o amenințare semnificativă în 
creștere în materie de securitate;

Or. en
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Amendamentul 112
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și traficul 
de ființe umane, sclavia, exploatarea 
copiilor și extorcarea de bani au devenit 
mijloace pentru grupările teroriste de a 
obține finanțare; întrucât legătura dintre 
criminalitatea organizată și grupurile 
teroriste constituie o amenințare în creștere 
în materie de securitate; întrucât aceste 
surse ar putea permite continuarea 
finanțării de activități infracționale în viitor 
de către Al-Qaida, precum și de către 
Daesh în urma prăbușirii sale teritoriale în 
Siria și Irak;

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și traficul 
de ființe umane, sclavia, exploatarea 
copiilor și extorcarea de bani au devenit 
mijloace pentru grupările teroriste de a 
obține finanțare; întrucât legătura dintre 
criminalitatea organizată și grupurile 
teroriste constituie o amenințare în creștere 
în materie de securitate; întrucât aceste 
surse ar putea permite continuarea 
finanțării de activități infracționale în viitor 
de către Al-Qaida, precum și de către 
Daesh în urma prăbușirii sale teritoriale în 
Siria și Irak; întrucât aceste organizații 
teroriste internaționale sunt adesea 
sprijinite de actori statali;

Or. en

Amendamentul 113
Edward Czesak

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și traficul 
de ființe umane, sclavia, exploatarea 
copiilor și extorcarea de bani au devenit 
mijloace pentru grupările teroriste de a 
obține finanțare; întrucât legătura dintre 

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și traficul 
de ființe umane, sclavia, exploatarea 
copiilor și extorcarea de bani au devenit 
mijloace pentru grupările teroriste de a 
obține finanțare; întrucât aceste surse ar 
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criminalitatea organizată și grupurile 
teroriste constituie o amenințare în creștere 
în materie de securitate; întrucât aceste 
surse ar putea permite continuarea 
finanțării de activități infracționale în viitor 
de către Al-Qaida, precum și de către 
Daesh în urma prăbușirii sale teritoriale în 
Siria și Irak;

putea permite continuarea finanțării de 
activități infracționale în viitor de către Al-
Qaida, precum și de către Daesh în urma 
prăbușirii sale teritoriale în Siria și Irak;

Or. en

Amendamentul 114
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și traficul 
de ființe umane, sclavia, exploatarea 
copiilor și extorcarea de bani au devenit 
mijloace pentru grupările teroriste de a 
obține finanțare; întrucât legătura dintre 
criminalitatea organizată și grupurile 
teroriste constituie o amenințare în creștere 
în materie de securitate; întrucât aceste 
surse ar putea permite continuarea 
finanțării de activități infracționale în viitor 
de către Al-Qaida, precum și de către 
Daesh în urma prăbușirii sale teritoriale în 
Siria și Irak;

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și frauda 
în materie de TVA, traficul de ființe 
umane, sclavia, exploatarea copiilor și 
extorcarea de bani au devenit mijloace 
pentru grupările teroriste de a obține 
finanțare; întrucât legătura dintre 
criminalitatea organizată și grupurile 
teroriste constituie o amenințare în creștere 
în materie de securitate; întrucât aceste 
surse ar putea permite continuarea 
finanțării de activități infracționale în viitor 
de către Al-Qaida, precum și de către 
Daesh în urma prăbușirii sale teritoriale în 
Siria și Irak;

Or. fr

Amendamentul 115
Dubravka Šuica

Propunere de rezoluție
Considerentul M
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și traficul 
de ființe umane, sclavia, exploatarea 
copiilor și extorcarea de bani au devenit 
mijloace pentru grupările teroriste de a 
obține finanțare; întrucât legătura dintre 
criminalitatea organizată și grupurile 
teroriste constituie o amenințare în creștere 
în materie de securitate; întrucât aceste 
surse ar putea permite continuarea 
finanțării de activități infracționale în viitor 
de către Al-Qaida, precum și de către 
Daesh în urma prăbușirii sale teritoriale în 
Siria și Irak;

M. întrucât Daesh și Al-Qaida sunt 
autonome din punct de vedere financiar și 
întrucât comerțul ilicit cu bunuri, arme de 
foc, petrol, droguri, țigări și bunuri 
culturale, printre altele, precum și traficul 
de ființe umane, sclavia, exploatarea 
copiilor și extorcarea de bani au devenit 
mijloace pentru grupările teroriste de a 
obține finanțare; întrucât legătura posibilă 
dintre criminalitatea organizată și grupurile 
teroriste constituie o amenințare în creștere 
în materie de securitate; întrucât aceste 
surse ar putea permite continuarea 
finanțării de activități infracționale în viitor 
de către Al-Qaida, precum și de către 
Daesh în urma prăbușirii sale teritoriale în 
Siria și Irak;

Or. en

Amendamentul 116
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât finanțarea Statului 
Islamic/Daesh și a altor grupări teroriste 
a devenit posibilă prin complicitatea 
activă sau pasivă a mai multor state, 
inclusiv pretinși aliați ai Uniunii 
Europene în lupta împotriva terorismului, 
cum ar fi Turcia și Arabia Saudită, dar și 
persoane private europene;

Or. fr

Amendamentul 117
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât guvernanța represivă, 
condițiile sociale și economice deficitare, 
cum ar fi șomajul ridicat, sistemele de 
învățământ inadecvate și agendele 
interconfesionale de politică internă și 
externă în mai multe țări din Orientul 
Mijlociu și din regiunea Africii de Nord, 
au creat un teren fertil pentru radicalizare 
și au contribuit la amenințarea teroristă;

Or. en

Amendamentul 118
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. (nou) întrucât guvernanța 
represivă, condițiile sociale și economice 
deficitare, cum ar fi șomajul ridicat, 
sistemele de învățământ inadecvate și 
agendele interconfesionale de politică 
internă și externă în mai multe țări din 
Orientul Mijlociu și din regiunea Africii 
de Nord, au creat un teren fertil pentru 
radicalizare și au contribuit la 
amenințarea teroristă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul N



PE627.791v02-00 64/178 AM\1163127RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât teroriștii continuă să 
utilizeze arme de calibru mic și explozive 
și au recurs din ce în ce mai mult la arme 
ad-hoc, cum ar fi vehiculele, camioanele și 
cuțitele; întrucât recentele atacuri au fost 
pregătite cu atenție sau efectuate în mod 
spontan;

N. întrucât teroriștii continuă să 
utilizeze arme de calibru mic și explozive 
și au recurs din ce în ce mai mult la arme 
ad-hoc, cum ar fi vehiculele, camioanele și 
cuțitele; întrucât recentele atacuri au fost 
pregătite cu atenție sau efectuate în mod 
spontan de către persoane care au utilizat 
drept arme instrumente obișnuite în 
cadrul unor atacuri cu costuri reduse 
împotriva „țintelor vulnerabile”, cu 
scopul de a provoca cât mai multe victime 
în rândul civililor;

Or. en

Amendamentul 120
Kristina Winberg, Anders Primdahl Vistisen

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât teroriștii continuă să 
utilizeze arme de calibru mic și explozive 
și au recurs din ce în ce mai mult la arme 
ad-hoc, cum ar fi vehiculele, camioanele și 
cuțitele; întrucât recentele atacuri au fost 
pregătite cu atenție sau efectuate în mod 
spontan;

N. întrucât teroriștii continuă să 
utilizeze arme de calibru mic (din care 
aproape toate sunt arme de foc ilegale 
introduse ilegal pe teritoriul UE; și astfel, 
nu provin de la proprietari legali de arme 
din UE) și explozive și au recurs din ce în 
ce mai mult la arme ad-hoc, cum ar fi 
vehiculele, camioanele și cuțitele; întrucât 
recentele atacuri au fost pregătite cu atenție 
sau efectuate în mod spontan;

Or. en

Amendamentul 121
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Considerentul N
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât teroriștii continuă să 
utilizeze arme de calibru mic și explozive 
și au recurs din ce în ce mai mult la arme 
ad-hoc, cum ar fi vehiculele, camioanele și 
cuțitele; întrucât recentele atacuri au fost 
pregătite cu atenție sau efectuate în mod 
spontan;

N. întrucât teroriștii continuă să 
utilizeze arme de calibru mic și explozive 
și au recurs din ce în ce mai mult la arme 
ad-hoc, cum ar fi vehiculele de teren, 
aeronavele, ambarcațiunile, armele cu 
vârf și cu tăiș și substanțele chimice; 
întrucât recentele atacuri au fost pregătite 
cu atenție sau efectuate în mod spontan;

Or. de

Amendamentul 122
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât teroriștii continuă să 
utilizeze arme de calibru mic și explozive 
și au recurs din ce în ce mai mult la arme 
ad-hoc, cum ar fi vehiculele, camioanele și 
cuțitele; întrucât recentele atacuri au fost 
pregătite cu atenție sau efectuate în mod 
spontan;

N. întrucât teroriștii continuă să 
utilizeze arme de calibru mic și explozive 
și au recurs din ce în ce mai mult la arme 
„ad-hoc”, cum ar fi vehiculele, 
camioanele, topoarele și cuțitele; întrucât 
recentele atacuri au fost pregătite cu atenție 
sau efectuate în mod spontan;

Or. fr

Amendamentul 123
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât teroriștii continuă să 
utilizeze arme de calibru mic și explozive
și au recurs din ce în ce mai mult la arme 
ad-hoc, cum ar fi vehiculele, camioanele 
și cuțitele; întrucât recentele atacuri au 

N. întrucât recentele atacuri teroriste 
au arătat că utilizarea armelor de foc și a 
explozivilor rămâne un modus operandi 
preferat al grupărilor teroriste și al 
teroriștilor individuali, dar că se 
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fost pregătite cu atenție sau efectuate în 
mod spontan;

intensifică și recurgerea la alte forme de 
arme și moduri de atac, cu mult mai puțin 
sofisticate și mai greu de prevenit;

Or. fr

Amendamentul 124
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât teroriștii continuă să 
utilizeze arme de calibru mic și explozive 
și au recurs din ce în ce mai mult la arme 
ad-hoc, cum ar fi vehiculele, camioanele și 
cuțitele; întrucât recentele atacuri au fost 
pregătite cu atenție sau efectuate în mod 
spontan;

N. întrucât teroriștii continuă să 
utilizeze arme de calibru mic și explozive 
și au recurs din ce în ce mai mult la arme 
prin folosire, cum ar fi vehiculele, 
camioanele și cuțitele; întrucât recentele 
atacuri au fost pregătite sau efectuate de 
indivizi izolați;

Or. fr

Amendamentul 125
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul Na (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Na. întrucât utilizarea dronelor este și 
ea o amenințare reală și îngrijorătoare, în 
special în ceea ce privește riscurile 
chimice, biologice, radioactive și nucleare 
(CBRN);

Or. fr

Amendamentul 126
Eva Joly
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Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât întoarcerea luptătorilor 
teroriști străini (LTS) și a familiilor 
acestora reprezintă provocări specifice în 
materie de securitate și radicalizare; 
întrucât copiii întorși ridică probleme 
specifice, deoarece pot fi în același timp 
atât victime, cât și potențiali autori;

O. întrucât întoarcerea luptătorilor 
teroriști străini (LTS) și a familiilor 
acestora reprezintă provocări specifice în 
materie de securitate și radicalizare; 
întrucât copiii întorși, precum și soțiile 
LTS ridică probleme specifice, deoarece 
pot fi în același timp atât victime, cât și 
potențiali autori; întrucât tratamentul lor 
judiciar și reintegrarea lor socială 
constituie un criteriu important pentru 
echitatea, deschiderea și incluziunea 
societății noastre;

Or. en

Amendamentul 127
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât întoarcerea luptătorilor 
teroriști străini (LTS) și a familiilor 
acestora reprezintă provocări specifice în 
materie de securitate și radicalizare;
întrucât copiii întorși ridică probleme 
specifice, deoarece pot fi în același timp 
atât victime, cât și potențiali autori;

O. întrucât întoarcerea bărbaților și a 
femeilor înregimentați de grupările 
teroriste și a familiilor acestora reprezintă 
provocări specifice în materie de securitate, 
de radicalizare și de reintegrare; întrucât 
copiii care se întorc în țara lor de origine
ridică probleme specifice, deoarece sunt în 
mare măsură victime ale manipulării;

Or. fr

Amendamentul 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
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Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât întoarcerea luptătorilor 
teroriști străini (LTS) și a familiilor 
acestora reprezintă provocări specifice în 
materie de securitate și radicalizare; 
întrucât copiii întorși ridică probleme 
specifice, deoarece pot fi în același timp 
atât victime, cât și potențiali autori;

O. întrucât întoarcerea luptătorilor 
teroriști străini (LTS) și a familiilor 
acestora reprezintă provocări specifice în 
materie de securitate și radicalizare; 
întrucât copiii întorși ridică probleme 
specifice, deoarece pot fi în același timp 
atât victime, cât și potențiali autori, posibil 
disimulați timp de mai mulți ani sau 
decenii;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât întoarcerea luptătorilor 
teroriști străini (LTS) și a familiilor 
acestora reprezintă provocări specifice în 
materie de securitate și radicalizare; 
întrucât copiii întorși ridică probleme
specifice, deoarece pot fi în același timp 
atât victime, cât și potențiali autori;

O. întrucât întoarcerea luptătorilor 
teroriști străini (LTS) și a familiilor 
acestora reprezintă provocări specifice în 
materie de securitate și radicalizare; 
întrucât copiii întorși implică provocări
specifice, deoarece au nevoie de protecție 
în calitate de victime și în același timp pot 
deveni potențiali autori;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul O
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât întoarcerea luptătorilor 
teroriști străini (LTS) și a familiilor 
acestora reprezintă provocări specifice în 
materie de securitate și radicalizare; 
întrucât copiii întorși ridică probleme 
specifice, deoarece pot fi în același timp 
atât victime, cât și potențiali autori;

O. întrucât întoarcerea luptătorilor 
teroriști străini (LTS) și a familiilor 
acestora reprezintă provocări specifice în 
materie de securitate, reabilitare și 
reintegrare socială; întrucât copiii întorși 
ridică probleme specifice, deoarece pot fi 
în același timp atât victime, cât și potențiali 
autori;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât întoarcerea luptătorilor 
teroriști străini (LTS) și a familiilor 
acestora reprezintă provocări specifice în 
materie de securitate și radicalizare; 
întrucât copiii întorși ridică probleme 
specifice, deoarece pot fi în același timp 
atât victime, cât și potențiali autori;

O. întrucât întoarcerea luptătorilor 
teroriști străini (LTS) și a familiilor 
acestora reprezintă provocări specifice în 
materie de securitate și radicalizare; 
întrucât copiii întorși ridică probleme 
specifice, deoarece pot fi în același timp 
atât victime, cât și potențiali autori de 
violențe;

Or. fr

Amendamentul 132
Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât întoarcerea luptătorilor 
teroriști străini (LTS) și a familiilor 
acestora reprezintă provocări specifice în 

O. întrucât întoarcerea luptătorilor 
teroriști străini (LTS) și a familiilor 
acestora reprezintă provocări specifice în 
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materie de securitate și radicalizare; 
întrucât copiii întorși ridică probleme 
specifice, deoarece pot fi în același timp 
atât victime, cât și potențiali autori;

materie de securitate și radicalizare; 
întrucât copiii întorși și femeile ridică 
probleme specifice, deoarece pot fi în 
același timp atât victime, cât și potențiali 
autori;

Or. en

Amendamentul 133
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât întoarcerea luptătorilor 
teroriști străini (LTS) și a familiilor 
acestora reprezintă provocări specifice în 
materie de securitate și radicalizare; 
întrucât copiii întorși ridică probleme 
specifice, deoarece pot fi în același timp 
atât victime, cât și potențiali autori;

O. întrucât întoarcerea luptătorilor 
teroriști străini (LTS) și a familiilor 
acestora reprezintă provocări specifice în 
materie de securitate și radicalizare; 
întrucât copiii întorși pot ridica probleme 
specifice, deoarece pot fi în același timp 
atât victime, cât și potențiali autori;

Or. de

Amendamentul 134
Kristina Winberg

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. whereas the return of foreign 
terrorist fighters (FTFs) and their families 
poses particular challenges in terms of 
security and radicalisation; întrucât copiii 
întorși ridică probleme specifice, deoarece 
pot fi în același timp atât victime, cât și 
potențiali autori;

O. întrucât întoarcerea teroriștilor 
străini (TS) și a familiilor acestora 
reprezintă provocări specifice în materie 
de securitate și radicalizare; întrucât copiii 
întorși ridică probleme specifice, deoarece 
pot fi în același timp atât victime, cât și 
potențiali autori;

Or. en
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Amendamentul 135
Dominique Martin, André Elissen

Propunere de rezoluție
Considerentul Oa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Oa. întrucât, în același sens, jihadiștii 
radicalizați care și-au ispășit pedepsele cu 
închisoarea, fără însă a fi renunțat la 
ideile radicale, constituie o amenințare la 
fel de importantă;

Or. fr

Amendamentul 136
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât aceste persoane întoarse au 
fost adesea supuse unei îndoctrinări 
ideologice prelungite și au primit instruire 
militară în utilizarea armelor de foc și 
explozivilor și, în unele cazuri, au stabilit 
legături cu alți teroriști, eventual foști 
luptători străini, cu care formează rețele 
transnaționale;

P. întrucât aceste persoane întoarse au 
fost adesea supuse unei îndoctrinări 
ideologice prelungite și au primit instruire 
militară în utilizarea armelor de foc și 
explozibililor, precum și în diferite tactici 
de acoperire, de atac și de luptă și, în 
unele cazuri, au stabilit legături cu alți 
teroriști, eventual foști luptători străini, cu 
care formează rețele transnaționale;

Or. de

Amendamentul 137
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât aceste persoane întoarse au P. întrucât aceste persoane întoarse, 
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fost adesea supuse unei îndoctrinări 
ideologice prelungite și au primit instruire 
militară în utilizarea armelor de foc și 
explozivilor și, în unele cazuri, au stabilit 
legături cu alți teroriști, eventual foști 
luptători străini, cu care formează rețele 
transnaționale;

chiar și în numere mici, au fost adesea 
supuse unei îndoctrinări ideologice 
prelungite și au primit instruire militară în 
utilizarea armelor de foc și explozivilor și, 
în unele cazuri, au stabilit legături cu alți 
teroriști, eventual foști luptători străini, cu 
care ar putea forma rețele transnaționale;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât aceste persoane întoarse au
fost adesea supuse unei îndoctrinări 
ideologice prelungite și au primit instruire 
militară în utilizarea armelor de foc și 
explozivilor și, în unele cazuri, au stabilit 
legături cu alți teroriști, eventual foști 
luptători străini, cu care formează rețele 
transnaționale;

P. întrucât este posibil ca unele dintre 
aceste persoane întoarse să fi fost adesea 
supuse unei îndoctrinări ideologice 
prelungite și să fi primit instruire militară 
în utilizarea armelor de foc și explozivilor 
și, în unele cazuri, să fi stabilit legături cu 
alți teroriști, eventual foști luptători străini, 
cu care formează rețele transnaționale;

Or. en

Amendamentul 139
Kristina Winberg

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât aceste persoane întoarse au 
fost adesea supuse unei îndoctrinări 
ideologice prelungite și au primit instruire 
militară în utilizarea armelor de foc și 
explozivilor și, în unele cazuri, au stabilit 
legături cu alți teroriști, eventual foști 
luptători străini, cu care formează rețele 

P. întrucât aceste persoane întoarse au 
fost adesea supuse unei îndoctrinări 
ideologice prelungite și au primit instruire 
militară în utilizarea armelor de foc și 
explozivilor și, în unele cazuri, au stabilit 
legături cu alți teroriști, eventual foști TS, 
cu care formează rețele transnaționale;
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transnaționale;

Or. en

Amendamentul 140
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât autorii atacurilor teroriste 
din UE includ foarte frecvent cetățeni ai 
UE, deseori de a doua sau a treia 
generație de migranți, care au crescut în 
statele membre pe care le- au atacat, 
precum și străini care în unele cazuri au 
putut avea reședința pentru o perioadă 
semnificativă de timp în statul membru 
vizat;

Q. întrucât autorii atacurilor teroriste 
din UE sunt în mod predominant cetățeni 
europeni;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât autorii atacurilor teroriste 
din UE includ foarte frecvent cetățeni ai 
UE, deseori de a doua sau a treia 
generație de migranți, care au crescut în 
statele membre pe care le- au atacat, 
precum și străini care în unele cazuri au 
putut avea reședința pentru o perioadă 
semnificativă de timp în statul membru 
vizat;

Q. întrucât autorii atacurilor teroriste 
din UE sunt în principal cetățeni ai UE, 
care au fost radicalizați în statele membre 
pe care le-au atacat;

Or. en
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Amendamentul 142
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât autorii atacurilor teroriste 
din UE includ foarte frecvent cetățeni ai 
UE, deseori de a doua sau a treia generație 
de migranți, care au crescut în statele 
membre pe care le- au atacat, precum și 
străini care în unele cazuri au putut avea 
reședința pentru o perioadă semnificativă 
de timp în statul membru vizat;

Q. întrucât autorii atacurilor teroriste 
din UE includ foarte frecvent cetățeni ai 
UE, deseori de a doua sau a treia generație 
de migranți, care au crescut în statele 
membre pe care le-au atacat, precum și 
străini care în unele cazuri au putut avea 
reședința pentru o perioadă semnificativă 
de timp în statul membru vizat, rămânând 
totuși izolați din punct de vedere social și, 
astfel, fiind expuși riscului de a fi 
recrutați sau instrumentalizați de 
organizațiile teroriste;

Or. en

Amendamentul 143
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât autorii atacurilor teroriste 
din UE includ foarte frecvent cetățeni ai 
UE, deseori de a doua sau a treia 
generație de migranți, care au crescut în 
statele membre pe care le- au atacat, 
precum și străini care în unele cazuri au 
putut avea reședința pentru o perioadă 
semnificativă de timp în statul membru 
vizat;

Q. întrucât autorii atacurilor teroriste 
din UE includ foarte frecvent cetățeni ai 
UE, precum și cetățeni ai unor țări terțe, 
domiciliind de multă vreme sau chiar 
născuți în statul membru vizat;

Or. fr
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Amendamentul 144
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât autorii atacurilor teroriste 
din UE includ foarte frecvent cetățeni ai 
UE, deseori de a doua sau a treia generație 
de migranți, care au crescut în statele 
membre pe care le- au atacat, precum și 
străini care în unele cazuri au putut avea 
reședința pentru o perioadă semnificativă 
de timp în statul membru vizat;

Q. întrucât autorii atacurilor teroriste 
din UE includ foarte frecvent cetățeni ai 
UE, deseori provenind din valurile recente 
de imigranți, dacă nu din a doua sau a 
treia generație de migranți, care au crescut 
în statele membre pe care le-au atacat, 
precum și străini care în unele cazuri au 
putut avea reședința pentru o perioadă 
semnificativă de timp în statul membru 
vizat;

Or. fr

Amendamentul 145
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât autorii atacurilor teroriste 
din UE includ foarte frecvent cetățeni ai 
UE, deseori de a doua sau a treia generație 
de migranți, care au crescut în statele 
membre pe care le- au atacat, precum și 
străini care în unele cazuri au putut avea 
reședința pentru o perioadă semnificativă 
de timp în statul membru vizat;

Q. întrucât autorii atacurilor teroriste 
din Europa includ foarte frecvent cetățeni 
ai UE, deseori de a doua sau a treia 
generație de migranți, care au crescut în 
statele membre pe care le- au atacat, 
precum și străini care în unele cazuri au 
putut avea reședința pentru o perioadă 
semnificativă de timp în statul membru 
vizat;

Or. en

Amendamentul 146
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Propunere de rezoluție
Considerentul R

Propunerea de rezoluție Amendamentul

R. întrucât majoritatea migranților 
doresc să descopere o viață nouă și să se 
integreze în țările noastre, dar o 
amenințare teroristă majoră poate fi 
creată de un număr relativ mic de 
persoane, iar societățile noastre deschise 
și frontierele deschise sunt vulnerabile la 
abuzuri, unii teroriștii utilizând rutele de 
acces ale migranților și ale solicitanților 
de azil spre țările europene și profitând de 
libertatea de circulație în întreaga 
Europă;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 147
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Propunere de rezoluție
Considerentul R

Propunerea de rezoluție Amendamentul

R. întrucât majoritatea migranților 
doresc să descopere o viață nouă și să se 
integreze în țările noastre, dar o 
amenințare teroristă majoră poate fi 
creată de un număr relativ mic de 
persoane, iar societățile noastre deschise 
și frontierele deschise sunt vulnerabile la 
abuzuri, unii teroriștii utilizând rutele de 
acces ale migranților și ale solicitanților 
de azil spre țările europene și profitând de 
libertatea de circulație în întreaga 
Europă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 148
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, 
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Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Considerentul R

Propunerea de rezoluție Amendamentul

R. întrucât majoritatea migranților 
doresc să descopere o viață nouă și să se 
integreze în țările noastre, dar o 
amenințare teroristă majoră poate fi 
creată de un număr relativ mic de 
persoane, iar societățile noastre deschise 
și frontierele deschise sunt vulnerabile la 
abuzuri, unii teroriștii utilizând rutele de 
acces ale migranților și ale solicitanților 
de azil spre țările europene și profitând de 
libertatea de circulație în întreaga 
Europă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 149
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Considerentul R

Propunerea de rezoluție Amendamentul

R. întrucât majoritatea migranților 
doresc să descopere o viață nouă și să se 
integreze în țările noastre, dar o 
amenințare teroristă majoră poate fi 
creată de un număr relativ mic de 
persoane,  iar societățile noastre deschise 
și frontierele deschise sunt vulnerabile la 
abuzuri, unii teroriștii utilizând rutele de 
acces ale migranților și ale solicitanților de 
azil spre țările europene și profitând de 
libertatea de circulație în întreaga Europă;

R. întrucât societățile noastre deschise 
și frontierele deschise sunt vulnerabile și 
sunt utilizate de grupări teroriste; întrucât
teroriștii au utilizat rutele de acces ale 
migranților și ale solicitanților de azil spre 
țările europene, profitând de libertatea de 
circulație în întreaga Europă;

Or. fr
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Amendamentul 150
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul R

Propunerea de rezoluție Amendamentul

R. întrucât majoritatea migranților 
doresc să descopere o viață nouă și să se 
integreze în țările noastre, dar o 
amenințare teroristă majoră poate fi 
creată de un număr relativ mic de 
persoane, iar societățile noastre deschise 
și frontierele deschise sunt vulnerabile la 
abuzuri, unii teroriștii utilizând rutele de 
acces ale migranților și ale solicitanților 
de azil spre țările europene și profitând de 
libertatea de circulație în întreaga 
Europă;

R. întrucât nu trebuie să existe nicio 
confuzie între migranți și potențialii 
teroriști din partea niciunei autorități 
publice, mass-media sau personalități 
politice; întrucât unii teroriști au traversat 
frontiera externă a Uniunii Europene fără 
a fi detectați;

Or. en

Amendamentul 151
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul R

Propunerea de rezoluție Amendamentul

R. întrucât majoritatea migranților 
doresc să descopere o viață nouă și să se 
integreze în țările noastre, dar o 
amenințare teroristă majoră poate fi creată 
de un număr relativ mic de persoane, iar 
societățile noastre deschise și frontierele 
deschise sunt vulnerabile la abuzuri, unii 
teroriștii utilizând rutele de acces ale 
migranților și ale solicitanților de azil spre 
țările europene și profitând de libertatea de 
circulație în întreaga Europă;

R. întrucât o amenințare teroristă 
majoră poate fi creată de un număr relativ 
mic de persoane, iar societățile noastre 
deschise și frontierele deschise sunt 
vulnerabile la abuzuri, unii teroriștii 
utilizând rutele de acces ale migranților și 
ale solicitanților de azil spre țările 
europene și profitând de libertatea de 
circulație în întreaga Europă;

Or. fr
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Amendamentul 152
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ra (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ra. întrucât procentul persoanelor 
suspectate de terorism a fost aproape egal 
cu zero în rândul migranților și al 
refugiaților care au sosit în UE, potrivit 
FRONTEX, EU NAVFOR MED operația 
SOPHIA și al altor agenții europene de 
securitate;

Or. en

Amendamentul 153
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul S

Propunerea de rezoluție Amendamentul

S. întrucât fluxul de migranți ilegali 
și de refugiați creează dificultăți la 
integrare, ei fiind deja exploatați de 
extremiști și putând fi exploatați și în 
viitor;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 154
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Propunere de rezoluție
Considerentul S

Propunerea de rezoluție Amendamentul

S. întrucât fluxul de migranți ilegali 
și de refugiați creează dificultăți la 

eliminat
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integrare, ei fiind deja exploatați de 
extremiști și putând fi exploatați și în 
viitor;

Or. en

Amendamentul 155
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul S

Propunerea de rezoluție Amendamentul

S. întrucât fluxul de migranți ilegali
și de refugiați creează dificultăți la 
integrare, ei fiind deja exploatați de 
extremiști și putând fi exploatați și în 
viitor;

S. întrucât stabilirea priorităților de 
finanțare pentru măsurile care vizează 
gestionarea frontierelor în ceea ce 
privește integrarea migranților și a 
refugiaților și finanțarea care abordează 
excluziunea socială, precum și lipsa 
accesului direct la autoritățile locale și 
regionale și la organizațiile societății 
civile creează dificultăți la integrare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul S

Propunerea de rezoluție Amendamentul

S. întrucât fluxul de migranți ilegali
și de refugiați creează dificultăți la 
integrare, ei fiind deja exploatați de 
extremiști și putând fi exploatați și în 
viitor;

S. întrucât integrarea socială și 
culturală a migranților și a refugiaților
creează dificultăți pentru societățile 
europene și necesită investiții consolidate, 
specifice și direcționate pentru 
incluziunea socială, astfel încât 
sentimentele de excluziune sau de 
alienare să nu poată fi exploatate de 
extremiști și de persoanele care recrutează 
în scopuri teroriste;
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Or. en

Amendamentul 157
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Considerentul S

Propunerea de rezoluție Amendamentul

S. întrucât fluxul de migranți ilegali și 
de refugiați creează dificultăți la integrare, 
ei fiind deja exploatați de extremiști și 
putând fi exploatați și în viitor;

S. întrucât fluxul de migranți ilegali și 
de refugiați creează dificultăți la integrare, 
ei fiind deja exploatați de extremiști și 
teroriști și pot fi exploatați și în viitor;

Or. de

Amendamentul 158
Doru-Claudian Frunzulică

Propunere de rezoluție
Considerentul S

Propunerea de rezoluție Amendamentul

S. întrucât fluxul de migranți ilegali și 
de refugiați creează dificultăți la integrare, 
ei fiind deja exploatați de extremiști și 
putând fi exploatați și în viitor;

S. întrucât fluxul de migranți ilegali și 
de refugiați creează dificultăți în procesul 
de integrare, ei fiind deja exploatați de 
extremiști și putând fi exploatați și în 
viitor;

Or. en

Amendamentul 159
Kristina Winberg

Propunere de rezoluție
Considerentul S

Propunerea de rezoluție Amendamentul

S. întrucât fluxul de migranți ilegali și 
de refugiați creează dificultăți la integrare, 

S. întrucât fluxul de migranți ilegali și 
de refugiați creează dificultăți la asimilare, 
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ei fiind deja exploatați de extremiști și 
putând fi exploatați și în viitor;

ei fiind deja exploatați de extremiști și 
putând fi exploatați și în viitor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Sa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Sa. întrucât există riscul ca teroriștii 
să abuzeze de libertatea și statul de drept 
oferite de democrațiile liberale din UE și 
să le exploateze, evitând astfel regimurile 
autocratice din țările lor de origine în 
care activitatea teroristă ar putea fi 
sancționată cu pedeapsa capitală;

Or. en

Amendamentul 161
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Propunere de rezoluție
Considerentul Sb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Sb. întrucât există cazuri 
documentate1a în care victimele unor 
infracțiuni grave comise de teroriști 
Daesh pe teritoriul Siriei sau al Irakului, 
considerând că se află în siguranță, s-au 
întâlnit din nou cu autorii atacurilor pe 
teritoriul UE, unde ambele părți au 
solicitat protecție;

__________________

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

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

Propunere de rezoluție
Considerentul T

Propunerea de rezoluție Amendamentul

T. întrucât pentru un atac pot fi 
folosite noi forme de terorism, printre care 
se numără terorismul cibernetic și 
utilizarea armelor de distrugere în masă; 
întrucât există un precedent cu atacul 
dejucat în care era implicat un agent 
biologic extrem de toxic numit ricină; 
întrucât există cazuri în care Daesh a
utilizat sau a plănuit să folosească 
substanțe chimice, biologice, radiologice 
sau nucleare (CBRN), și a diseminat prin 
intermediul rețelelor de socializare posibile 
tactici și metode de atacuri și obiective;

T. întrucât pentru un atac pot fi 
folosite noi forme de terorism, printre care 
se numără terorismul cibernetic și 
utilizarea armelor de distrugere în masă; 
întrucât UE trebuie să își consolideze 
politica în materie de securitate 
cibernetică printr-o cooperare mai strânsă 
între statele membre pentru a face față 
acestei provocări în continuă evoluție; 
întrucât există un precedent cu atacul 
dejucat în care era implicat un agent 
biologic extrem de toxic numit ricină; 
întrucât există cazuri în care grupările 
teroriste au utilizat sau au plănuit să 
folosească substanțe chimice, biologice, 
radiologice sau nucleare (CBRN), și au
diseminat prin intermediul rețelelor de 
socializare posibile tactici și metode de 
atacuri și obiective;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul T

Propunerea de rezoluție Amendamentul

T. întrucât pentru un atac pot fi 
folosite noi forme de terorism, printre care 

T. întrucât pentru un atac pot fi 
folosite noi forme de terorism, printre care 
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se numără terorismul cibernetic și 
utilizarea armelor de distrugere în masă; 
întrucât există un precedent cu atacul 
dejucat în care era implicat un agent 
biologic extrem de toxic numit ricină; 
întrucât există cazuri în care Daesh a 
utilizat sau a plănuit să folosească 
substanțe chimice, biologice, radiologice 
sau nucleare (CBRN), și a diseminat prin 
intermediul rețelelor de socializare posibile 
tactici și metode de atacuri și obiective;

se numără terorismul cibernetic și 
utilizarea armelor de distrugere în masă, 
posibil în legătură cu noile echipamente 
tehnice precum dronele; întrucât există un 
precedent cu atacul dejucat în care era 
implicat un agent biologic extrem de toxic 
numit ricină; întrucât există cazuri în care 
Daesh a utilizat sau a plănuit să folosească 
substanțe chimice, biologice, radiologice 
sau nucleare (CBRN), și a diseminat prin 
intermediul rețelelor de socializare posibile 
tactici și metode de atacuri și obiective;

Or. en

Amendamentul 164
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul T

Propunerea de rezoluție Amendamentul

T. întrucât pentru un atac pot fi 
folosite noi forme de terorism, printre care 
se numără terorismul cibernetic și 
utilizarea armelor de distrugere în masă; 
întrucât există un precedent cu atacul 
dejucat în care era implicat un agent 
biologic extrem de toxic numit ricină; 
întrucât există cazuri în care Daesh a 
utilizat sau a plănuit să folosească 
substanțe chimice, biologice, radiologice 
sau nucleare (CBRN), și a diseminat prin 
intermediul rețelelor de socializare posibile 
tactici și metode de atacuri și obiective;

T. întrucât există riscul de apariție a
noi forme de terorism pentru un atac, 
printre care se numără terorismul cibernetic 
și utilizarea armelor de distrugere în masă; 
întrucât există un precedent cu atacul 
dejucat în care era implicat un agent 
biologic extrem de toxic numit ricină; 
întrucât există cazuri în care Daesh a 
utilizat sau a plănuit să folosească 
substanțe chimice, biologice, radiologice 
sau nucleare (CBRN), și a diseminat prin 
intermediul rețelelor de socializare posibile 
tactici și metode de atacuri și obiective;

Or. fr

Amendamentul 165
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Considerentul T
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

T. întrucât pentru un atac pot fi 
folosite noi forme de terorism, printre care 
se numără terorismul cibernetic și 
utilizarea armelor de distrugere în masă; 
întrucât există un precedent cu atacul 
dejucat în care era implicat un agent 
biologic extrem de toxic numit ricină; 
întrucât există cazuri în care Daesh a 
utilizat sau a plănuit să folosească 
substanțe chimice, biologice, radiologice 
sau nucleare (CBRN), și a diseminat prin 
intermediul rețelelor de socializare posibile 
tactici și metode de atacuri și obiective;

T. întrucât pentru un atac pot fi 
folosite noi forme de terorism, printre care 
se numără terorismul cibernetic și 
utilizarea armelor de distrugere în masă; 
întrucât există un presupus precedent cu 
atacul dejucat în care era implicat un agent 
biologic extrem de toxic numit ricină; 
întrucât există cazuri în care Daesh a 
utilizat sau a plănuit să folosească 
substanțe chimice, biologice, radiologice 
sau nucleare (CBRN), și a diseminat prin 
intermediul rețelelor de socializare posibile 
tactici și metode de atacuri și obiective;

Or. de

Amendamentul 166
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul T

Propunerea de rezoluție Amendamentul

T. întrucât pentru un atac pot fi 
folosite noi forme de terorism, printre care 
se numără terorismul cibernetic și 
utilizarea armelor de distrugere în masă; 
întrucât există un precedent cu atacul 
dejucat în care era implicat un agent 
biologic extrem de toxic numit ricină; 
întrucât există cazuri în care Daesh a 
utilizat sau a plănuit să folosească 
substanțe chimice, biologice, radiologice 
sau nucleare (CBRN), și a diseminat prin 
intermediul rețelelor de socializare posibile 
tactici și metode de atacuri și obiective;

T. întrucât pentru un atac pot fi 
folosite noi forme de terorism, printre care 
se numără terorismul cibernetic și 
utilizarea armelor de distrugere în masă; 
întrucât există un precedent cu atacul 
dejucat în care era implicat un agent 
biologic extrem de toxic numit ricină; 
întrucât există cazuri în care Daesh a 
utilizat sau a plănuit să folosească 
substanțe chimice, biologice, radiologice 
sau nucleare (CBRN), și a diseminat prin 
intermediul rețelelor de socializare ghiduri
și metode de comitere a unui atac și liste 
cu obiective;

Or. fr
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Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ta (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ta. întrucât cazuri multiple de trafic 
de materiale radiologice sau nucleare 
sunt raportate anual în baza de date 
privind incidentele și cazurile de trafic a 
Agenției Internaționale pentru Energie 
Atomică (AIEA), subliniind riscul latent 
care provine din aceste substanțe, în 
special în ceea ce privește gravitatea 
consecințelor lor potențiale;

Or. en

Amendamentul 168
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ta (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ta. întrucât statele membre au 
strategii diferite pentru a răspunde 
amenințărilor hibride și chimice, 
biologice, radioactive și nucleare și, prin 
urmare, diferite niveluri de pregătire;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Tb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Tb. întrucât Consiliul European de la 
28 iunie 2018 a salutat comunicarea 
comună privind reziliența Europei la 
amenințările hibride și chimice, biologice, 
radioactive și nucleare, pentru a identifica 
domeniile în care ar trebui să se 
intensifice acțiunile în vederea 
aprofundării și a consolidării contribuției 
esențiale a UE la abordarea acestor 
amenințări, precum și pentru a îndemna 
statele membre și Comisia să colaboreze 
pentru a pune pe deplin în aplicare Planul 
de acțiune în domeniul CBRN în regim de 
urgență;

Or. en

Amendamentul 170
Dominique Martin, André Elissen

Propunere de rezoluție
Considerentul U

Propunerea de rezoluție Amendamentul

U. întrucât discursurile politice 
alimentate de populism privind 
amenințarea teroristă pot duce la 
polarizare în cadrul societății;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 171
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Considerentul U

Propunerea de rezoluție Amendamentul

U. întrucât discursurile politice 
alimentate de populism privind 

eliminat
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amenințarea teroristă pot duce la 
polarizare în cadrul societății;

Or. fr

Amendamentul 172
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Propunere de rezoluție
Considerentul U

Propunerea de rezoluție Amendamentul

U. întrucât discursurile politice 
alimentate de populism privind
amenințarea teroristă pot duce la 
polarizare în cadrul societății;

U. întrucât extremismul „de dreapta” 
în multe țări a inspirat o serie de atacuri 
și reprezintă o amenințare care trebuie 
contracarată pentru protecția societății în 
ansamblu și nu în ultimul rând pentru a 
reda încrederea cetățenilor musulmani, 
care sunt adesea, dar nu exclusiv, ținta 
unor astfel de atacuri; întrucât, cu toate 
acestea, amenințarea nu are deloc aceeași 
amploare, frecvență sau natură ca cea pe 
care o reprezintă teroriștii islamici, care 
trebuie să rămână în centrul atenției 
eforturilor de combatere a terorismului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul U

Propunerea de rezoluție Amendamentul

U. întrucât discursurile politice 
alimentate de populism privind
amenințarea teroristă pot duce la polarizare 
în cadrul societății;

U. întrucât discursurile politice 
alimentate de populism care vizează sau 
invocă amenințarea teroristă pot duce la 
polarizare în cadrul societăților, urmărind 
subminarea democrației, a coeziunii 
sociale, a respectării drepturilor 
fundamentale și a drepturilor omului la 
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nivel mondial, contribuind astfel la 
obiectivele organizațiilor teroriste.

Or. en

Amendamentul 174
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul U

Propunerea de rezoluție Amendamentul

U. întrucât discursurile politice 
alimentate de populism privind 
amenințarea teroristă pot duce la 
polarizare în cadrul societății;

U. întrucât manipularea politică a 
terorismului poate conduce la discursuri
de incitare la ură și contribuie la 
construirea unui „conflict al 
civilizațiilor”, care este contrar valorilor 
democrației și drepturilor omului;

Or. fr

Amendamentul 175
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Considerentul U

Propunerea de rezoluție Amendamentul

U. întrucât discursurile politice 
alimentate de populism privind 
amenințarea teroristă pot duce la polarizare 
în cadrul societății;

U. întrucât discursurile politice 
alimentate de populism privind 
amenințarea teroristă pot duce la polarizare 
în cadrul societății; întrucât este nevoie de 
o educație și o formare corespunzătoare 
care să vizeze consolidarea rezilienței 
împotriva populismului;

Or. en

Amendamentul 176
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Milan Zver, Andrzej Grzyb, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
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Propunere de rezoluție
Considerentul U

Propunerea de rezoluție Amendamentul

U. întrucât discursurile politice 
alimentate de populism privind 
amenințarea teroristă pot duce la polarizare 
în cadrul societății;

U. întrucât discursurile politice 
alimentate de populism privind 
amenințarea teroristă pot duce la polarizare 
în cadrul societății, fiind exploatate atât de 
agitatorii de stânga, cât și de cei de 
dreapta;

Or. en

Amendamentul 177
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul U

Propunerea de rezoluție Amendamentul

U. întrucât discursurile politice 
alimentate de populism privind 
amenințarea teroristă pot duce la polarizare 
în cadrul societății;

U. întrucât discursurile politice 
alimentate de populism privind 
amenințarea teroristă contribuie în mod 
periculos la polarizare în cadrul 
societăților noastre;

Or. en

Amendamentul 178
Kristina Winberg

Propunere de rezoluție
Considerentul U

Propunerea de rezoluție Amendamentul

U. întrucât discursurile politice 
alimentate de populism privind 
amenințarea teroristă pot duce la polarizare 
în cadrul societății;

U. întrucât o dezbatere politică 
deschisă și onestă privind amenințarea 
teroristă poate duce la polarizare în cadrul 
societății;

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ua (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ua. întrucât interacțiunile dintre 
organizațiile teroriste și grupurile de 
criminalitate organizată, în care 
capacitatea de a provoca victime în masă 
în rândul populației civile în statele 
membre ale UE este legată de capacitatea 
logistică pentru a facilita acest lucru, 
prezintă riscuri semnificative; întrucât 
există un nivel scăzut de aplicare a legii și 
de raportare și analiză a informațiilor 
privind legătura dintre criminalitatea 
organizată și terorism; întrucât în multe 
state membre și la nivelul UE există de 
multe ori o lipsă de capacități de 
investigare și judiciare care să se 
concentreze asupra criminalității 
organizate;

Or. en

Amendamentul 180
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Considerentul Ua (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ua. întrucât există un volum mare de 
dezinformare și relatări false privind 
amenințarea teroristă diseminate în 
societățile europene, care vizează 
intensificarea tulburărilor; întrucât 
campaniile de dezinformare conduc la 
radicalizare în statele membre;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ua (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ua. întrucât terorismul urmărește să 
slăbească și să elimine democrațiile; 
întrucât politicienii și guvernele sunt 
actori esențiali pentru a obține un 
consens larg și reziliență socială pentru a 
apăra în mod eficace sistemele noastre 
democratice.

Or. en

Amendamentul 182
Dominique Martin, André Elissen

Propunere de rezoluție
Subrubrica 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Prevenirea și combaterea radicalizării Prevenirea și combaterea radicalizării
islamiste

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Prevenirea și combaterea radicalizării Prevenirea și combaterea extremismului 
violent

Or. en

Amendamentul 184
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul Ua (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ua. întrucât definiția radicalizării este 
mult prea des legată de reprezentări 
politice; întrucât adevărata problemă este 
de fapt violența politică; întrucât este 
imposibil să se izoleze o singură cale care 
duce la extremismul violent, întrucât 
factorii și elementele declanșatoare sunt 
multiple: coeziunea socială, contextul 
politic, condițiile economice, idealurile 
religioase și ideologice, traumele 
personale și vulnerabilitățile psihologice, 
mediul general și rețelele;

Or. en

Amendamentul 185
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul Ua (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ua. întrucât pericolul terorist poate 
proveni în egală măsură de la un localnic 
din familie de imigranți sau de la o 
persoană din exterior; întrucât tinerii din 
familii de imigranți care au crescut în 
zone unde influența predominantă este ea 
străină vor avea dificultăți în a se 
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identifica cu societatea principală; 
întrucât este interesul agitatorilor politici 
și religioși este să evidențieze diferența, 
separarea, victimizarea și alienarea;

Or. en

Amendamentul 186
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul Ub (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ub. întrucât adesea migranții încearcă 
să scape de constrângerile culturale, 
sociale și politice ale vieții lor anterioare, 
însă se regăsesc sub influențe de aceeași 
natură în noua lor țară;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul V

Propunerea de rezoluție Amendamentul

V. întrucât Centrul de excelență al 
Rețelei pentru sensibilizarea publicului cu 
privire la radicalizare (RAN) oferă o 
platformă importantă pentru schimbul de 
bune practici între practicieni și a 
contribuit la colectarea de cunoștințe 
importante în domeniul prevenirii și 
combaterii radicalizării;

V. întrucât Centrul de excelență al 
Rețelei pentru sensibilizarea publicului cu 
privire la radicalizare (RAN) oferă o 
platformă importantă pentru schimbul de 
bune practici între practicieni și autoritățile 
de aplicare a legii și a contribuit la 
colectarea de cunoștințe importante în 
domeniul prevenirii și combaterii 
extremismului violent;

Or. en
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Amendamentul 188
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul V

Propunerea de rezoluție Amendamentul

V. întrucât Centrul de excelență al 
Rețelei pentru sensibilizarea publicului cu 
privire la radicalizare (RAN) oferă o 
platformă importantă pentru schimbul de 
bune practici între practicieni și a 
contribuit la colectarea de cunoștințe
importante în domeniul prevenirii și 
combaterii radicalizării;

V. întrucât Centrul de excelență al 
Rețelei pentru sensibilizarea publicului cu 
privire la radicalizare (RAN) oferă o 
platformă pentru schimbul de bune practici 
între practicieni și a contribuit la colectarea 
de cunoștințe în domeniul prevenirii și 
combaterii radicalizării;

Or. fr

Amendamentul 189
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul W

Propunerea de rezoluție Amendamentul

W. întrucât strategiile naționale 
împotriva radicalizării sunt importante în 
ceea ce privește furnizarea de cadre 
generale pentru programele de la nivel 
local; întrucât aceste strategii trebuie să 
asigure o finanțare suficientă pentru 
autoritățile locale, pentru ONG-urile 
selectate și pentru partenerii din societatea 
civilă, astfel încât aceste programe să poată 
fi puse în aplicare;

W. întrucât situația din fiecare stat 
membru diferă, iar strategiile naționale 
împotriva radicalizării sunt, prin urmare, 
de o maximă importanță, în special în 
ceea ce privește oferirea unor cadre 
generale pentru programele de la nivel 
local; întrucât aceste strategii necesită o 
finanțare suficientă pentru autoritățile 
locale, pentru ONG-urile verificate 
corespunzător și pentru partenerii din 
societatea civilă, astfel încât aceste 
programe să poată fi monitorizate și puse 
în aplicare cu încredere;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul W

Propunerea de rezoluție Amendamentul

W. întrucât strategiile naționale 
împotriva radicalizării sunt importante în 
ceea ce privește furnizarea de cadre 
generale pentru programele de la nivel 
local; întrucât aceste strategii trebuie să 
asigure o finanțare suficientă pentru 
autoritățile locale, pentru ONG-urile 
selectate și pentru partenerii din societatea 
civilă, astfel încât aceste programe să poată 
fi puse în aplicare;

W. întrucât o strategie europeană care 
să articuleze strategiile naționale împotriva 
extremismului violent este indispensabilă, 
pentru că ar oferi cadre generale pentru 
programele de la nivel local; întrucât aceste 
strategii trebuie să fie coerente și eficace și 
să asigure o finanțare suficientă pentru 
autoritățile locale și pentru actorii 
societății civile, astfel încât aceste 
programe să poată fi puse în aplicare;

Or. en

Amendamentul 191
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul W

Propunerea de rezoluție Amendamentul

W. întrucât strategiile naționale 
împotriva radicalizării sunt importante în 
ceea ce privește furnizarea de cadre 
generale pentru programele de la nivel 
local; întrucât aceste strategii trebuie să 
asigure o finanțare suficientă pentru 
autoritățile locale, pentru ONG-urile 
selectate și pentru partenerii din 
societatea civilă, astfel încât aceste 
programe să poată fi puse în aplicare;

W. întrucât strategiile naționale 
împotriva radicalizării sunt importante în 
ceea ce privește furnizarea de cadre 
generale pentru programele de la nivel 
local; întrucât aceste strategii trebuie să 
asigure o finanțare suficientă pentru 
autoritățile locale, astfel încât aceste 
programe să poată fi puse în aplicare;

Or. fr

Amendamentul 192
Eva Joly
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Propunere de rezoluție
Considerentul W

Propunerea de rezoluție Amendamentul

W. întrucât strategiile naționale 
împotriva radicalizării sunt importante în 
ceea ce privește furnizarea de cadre 
generale pentru programele de la nivel 
local; întrucât aceste strategii trebuie să 
asigure o finanțare suficientă pentru 
autoritățile locale, pentru ONG-urile
selectate și pentru partenerii din societatea 
civilă, astfel încât aceste programe să poată 
fi puse în aplicare;

W. întrucât strategiile naționale 
împotriva radicalizării sunt importante în 
ceea ce privește furnizarea de cadre 
generale pentru programele de la nivel 
local; întrucât aceste strategii trebuie să 
asigure o finanțare suficientă pentru 
autoritățile locale, ONG-urile și pentru 
partenerii din societatea civilă verificați, 
astfel încât aceste programe să poată fi 
puse în aplicare;

Or. en

Amendamentul 193
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Propunere de rezoluție
Considerentul Wa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Wa. întrucât prevenirea și combaterea 
radicalizării violente este un proces 
complex; întrucât, până de curând, 
dimensiunea de gen a fost subestimată;

Or. en

Amendamentul 194
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Propunere de rezoluție
Considerentul Wb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Wb. întrucât există o idee eronată 
asupra rolului femeilor în extremismul 
violent; întrucât femeile nu sunt 
întotdeauna subiecți pasivi: ele pot 
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mobiliza, pot colecta fonduri și pot chiar 
comite acte de terorism;

Or. en

Amendamentul 195
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul X

Propunerea de rezoluție Amendamentul

X. întrucât experții scot în evidență 
experiențele pozitive oferite de o abordare 
multi-agenții, care se concentrează pe 
crearea de infrastructuri ce asigură 
furnizarea de sprijin timpuriu persoanelor 
vulnerabile în fața radicalizării de către 
diferitele autorități și organizații la multiple 
niveluri și subliniază rolul de sprijin jucat
de poliție, întărind astfel relația;

X. întrucât experții scot în evidență 
experiențele pozitive oferite de o abordare 
multi-agenții care să țină seama de 
diversitatea modalităților de radicalizare 
și a publicului-țintă, care se concentrează 
pe crearea de infrastructuri ce asigură 
furnizarea de sprijin timpuriu persoanelor 
vulnerabile în fața radicalizării de către 
diferitele autorități și organizații la multiple 
niveluri și pe prevenirea acestei 
radicalizări în cooperare cu autoritățile 
judiciare și polițienești care sunt 
conștiente de diversitatea formelor de 
terorism;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul X

Propunerea de rezoluție Amendamentul

X. întrucât experții scot în evidență 
experiențele pozitive oferite de o abordare 
multi-agenții, care se concentrează pe 
crearea de infrastructuri ce asigură 
furnizarea de sprijin timpuriu persoanelor 
vulnerabile în fața radicalizării de către 

X. întrucât experții scot în evidență 
experiențele pozitive oferite de o abordare 
multi-agenții, care se concentrează pe 
crearea de infrastructuri ce asigură 
furnizarea de sprijin timpuriu persoanelor 
vulnerabile în fața radicalizării și familiilor 
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diferitele autorități și organizații la multiple 
niveluri și subliniază rolul de sprijin jucat 
de poliție, întărind astfel relația;

lor de către diferitele autorități și 
organizații la multiple niveluri și subliniază 
rolul de sprijin jucat de poliție, întărind 
astfel relația;

Or. en

Amendamentul 197
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul Xa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Xa. având în vedere rolul pozitiv al 
poliției de proximitate în a cunoaște mai 
bine persoanele vulnerabile și a construi o 
relație de încredere bazată pe respect 
reciproc pentru a acționa în amonte față 
de fenomenul de radicalizare și pentru a 
preveni apariția sentimentelor de 
rebeliune la adresa statului și a 
instituțiilor sale;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ya (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ya. întrucât măsurarea eficacității 
acțiunilor preventive anti-radicalizare este 
intrinsec dificilă și necesită o cooperare 
strânsă între Comisie, statele membre, 
actorii individuali și cercetători, după 
cum s-a subliniat în raportul special al 
Curții de Conturi Europene;

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Yb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Yb. întrucât promovarea incluziunii 
sociale și promovarea activă a valorilor 
democratice contribuie la atenuarea 
riscului radicalizării, prin măsuri practice 
de contracarare a ideologiilor extremiste 
violente, a sărăciei, a discriminării și a 
marginalizării, incluzând prevenirea 
abandonului școlar timpuriu și a 
excluderii școlare, consolidarea egalității, 
coeziunea socială și încurajarea cetățeniei 
active;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Z

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Z. întrucât mai multe fonduri și 
programe europene pot fi utilizate pentru 
proiecte de combatere și de prevenire a 
radicalizării; întrucât bugetul UE până în 
2020 alocă 314 milioane EUR pentru 
proiecte de combatere a radicalizării; 
întrucât nu există o evaluare continuă a 
eficacității acestor programe;

Z. întrucât mai multe fonduri și 
programe europene pot fi utilizate pentru 
proiecte de combatere și de prevenire a 
radicalizării la nivel european, național, 
regional și local; întrucât bugetul UE până 
în 2020 alocă 314 milioane EUR pentru 
proiecte de combatere a radicalizării; 
întrucât nu există o evaluare continuă a 
eficacității acestor programe;

Or. en
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Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Z

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Z. întrucât mai multe fonduri și 
programe europene pot fi utilizate pentru 
proiecte de combatere și de prevenire a 
radicalizării; întrucât bugetul UE până în 
2020 alocă 314 milioane EUR pentru 
proiecte de combatere a radicalizării; 
întrucât nu există o evaluare continuă a 
eficacității acestor programe;

Z. întrucât mai multe fonduri și 
programe europene pot fi utilizate pentru 
proiecte de combatere și de prevenire a 
radicalizării; întrucât bugetul UE până în 
2020 alocă 314 milioane EUR pentru 
proiecte de combatere a radicalizării1a; 
întrucât nu există o evaluare continuă a 
eficacității acestor programe;

__________________

1a Discursul Comisarei Jourová, 
responsabilă de justiție, consumatori și 
egalitatea de gen, la Conferința privind 
radicalizarea în închisori, Bruxelles, 
Borschette, 27.2.2018 
http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-18-1221_en.htm

Or. en

Amendamentul 202
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Considerentul Z

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Z. întrucât mai multe fonduri și 
programe europene pot fi utilizate pentru 
proiecte de combatere și de prevenire a 
radicalizării; întrucât bugetul UE până în 
2020 alocă 314 milioane EUR pentru 
proiecte de combatere a radicalizării; 
întrucât nu există o evaluare continuă a 
eficacității acestor programe;

Z. întrucât mai multe fonduri și 
programe europene pot fi utilizate pentru 
proiecte de combatere și de prevenire a 
radicalizării; întrucât bugetul UE până în 
2020 alocă 314 milioane EUR pentru 
proiecte de combatere a radicalizării; 
întrucât este necesară o evaluare continuă 
a eficacității acestor programe;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Za (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Za. întrucât toți imigranții ar trebui să 
aibă aceeași obligație pe care o au și toți 
cetățenii și rezidenții din statele membre 
ale UE, fără excepție, de a accepta și de a 
trăi în totalitate în conformitate cu 
valorile fundamentale și cu modul de 
viață european; întrucât semnarea unui 
angajament scris ar ridica nivelul de 
conștientizare a importanței eforturilor 
active de integrare ale tuturor celor care 
doresc să trăiască printre noi în UE; 
întrucât noul „angajament privind 
drepturile și valorile europene” ar trebui 
să precizeze și că nerespectarea 
drepturilor noastre fundamentale sau 
încălcarea legislației noastre vor conduce 
logic, în ultimă instanță, la 
returnare/repatriere, care se va face cu 
respectarea dreptului internațional și a 
principiului nereturnării;

Or. en

Amendamentul 204
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul Za (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Za. întrucât tendința din ultimul 
deceniu de a delăsa școlile și serviciile și 
infrastructurile publice de bază a făcut ca 
populații și comunități întregi să se simtă 
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abandonate fizic, politic și social de către 
majoritate;

Or. en

Amendamentul 205
Dominique Martin, André Elissen

Propunere de rezoluție
Considerentul Za (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Za. întrucât profesioniștii din domeniu 
afirmă că programele de deradicalizare 
sunt un eșec;

Or. fr

Amendamentul 206
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul Zb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Zb. întrucât dezangajarea este 
considerată de aceiași experți ca o soluție 
temporară de combatere a terorismului 
islamic, întrucât aceasta a permis, dacă 
nu schimbarea confesiunii, cel puțin 
descurajarea indivizilor de a trece la 
acțiune;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AA



PE627.791v02-00 104/178 AM\1163127RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AA. întrucât se estimează că există 
între 50 000 și 70 000 de jihadiști 
radicalizați în UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 208
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul AA

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AA. întrucât se estimează că există între 
50 000 și 70 000 de jihadiști radicalizați în 
UE;

AA. întrucât se estimează că există între 
50 000 și 70 000 de jihadiști radicalizați în 
UE, din care Franța reprezintă o cotă 
importantă, cu credincioși extrem de 
devotați și conservatori în număr de circa 
20 000-30 000, conform lui Samir 
Amghar, dintre care 10 500 sunt avuți în 
evidență „ca aparținând sau fiind legați 
de mișcarea islamică”, potrivit prim-
ministrului francez în 2015;

Or. fr

Amendamentul 209
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul AA

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AA. întrucât se estimează că există între 
50 000 și 70 000 de jihadiști radicalizați în 
UE;

AA. întrucât se estimează că ar exista
între 50 000 și 70 000 de jihadiști potențial 
radicalizați în UE; întrucât violența 
politică de extremă dreaptă este în 
creștere; 

Or. en
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Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul AA

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AA. întrucât se estimează că există între 
50 000 și 70 000 de jihadiști radicalizați în 
UE;

AA. întrucât se estimează că există între 
50 000 și 70 000 de jihadiști radicalizați în 
UE1a;

__________________

1a Jean Charles Brisard, Centre 
d’Analyse du Terrorisme, reuniunea 
TERR din 9 aprilie 2018

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AA

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AA. întrucât se estimează că există între 
50 000 și 70 000 de jihadiști radicalizați în 
UE;

AA. întrucât, conform datelor Europol,
se estimează că, până în 2018, există în jur 
de 30 000 de jihadiști radicalizați în UE;

Or. en

Amendamentul 212
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul AA
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

AA. întrucât se estimează că există între 
50 000 și 70 000 de jihadiști radicalizați în 
UE;

AA. întrucât, în 2017, în UE au fost 
arestate în total 9751a de persoane în 
legătură cu infracțiuni de terorism;

__________________

1a raportul Europol Te-sat, 2017 

Or. fr

Amendamentul 213
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Considerentul AA

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AA. întrucât se estimează că există între 
50 000 și 70 000 de jihadiști radicalizați în 
UE;

AA. întrucât se estimează că există între 
50 000 și 70 000 de persoane radicalizate
în UE;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AB

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AB. întrucât în teritoriile UE este din ce 
în ce mai prezent un discurs radicalizat 
violent, adesea sub formă de cărți, 
învățături sau conținut audiovizual, 
inclusiv canale de televiziune prin satelit; 
întrucât acest discurs se opune valorilor 
europene, subminează pluralismul,
promovează violența și intoleranța 
împotriva tuturor celorlalte religii, este 
antisemitic pe față, refuză egalitatea 

AB. întrucât în teritoriile UE există un 
discurs radicalizat violent, adesea sub 
formă de cărți, învățături sau conținut 
audiovizual, inclusiv canale de televiziune 
prin satelit; întrucât acest discurs se opune 
valorilor democratice, subminează 
pluralismul și promovează violența și 
intoleranța împotriva tuturor celorlalte 
religii;
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dintre femei și bărbați și respinge știința și 
educația promovate de secole de către 
Islam;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AB

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AB. întrucât în teritoriile UE este din ce 
în ce mai prezent un discurs radicalizat 
violent, adesea sub formă de cărți, 
învățături sau conținut audiovizual, 
inclusiv canale de televiziune prin satelit; 
întrucât acest discurs se opune valorilor 
europene, subminează pluralismul, 
promovează violența și intoleranța 
împotriva tuturor celorlalte religii, este 
antisemitic pe față, refuză egalitatea dintre 
femei și bărbați și respinge știința și 
educația promovate de secole de către 
Islam;

AB. întrucât în teritoriile UE este din ce 
în ce mai prezent un discurs radicalizat 
violent, adesea sub formă de cărți, 
învățături sau conținut audiovizual, 
inclusiv canale de televiziune prin satelit; 
întrucât acest discurs se opune 
democrației, statului de drept și 
drepturilor omului, subminează 
pluralismul, promovează violența și 
intoleranța împotriva tuturor celorlalte 
religii, este antisemitic pe față, refuză 
egalitatea dintre femei și bărbați și respinge 
știința și educația promovate de secole de 
către Islam;

Or. en

Amendamentul 216
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Considerentul AB

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AB. întrucât în teritoriile UE este din ce 
în ce mai prezent un discurs radicalizat 
violent, adesea sub formă de cărți, 
învățături sau conținut audiovizual, 
inclusiv canale de televiziune prin satelit; 

AB. întrucât în teritoriile UE este din ce 
în ce mai prezent un discurs radicalizat 
violent, adesea sub formă de materiale 
imprimate, învățături sau conținut 
audiovizual, inclusiv canale de televiziune 
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întrucât acest discurs se opune valorilor 
europene, subminează pluralismul, 
promovează violența și intoleranța 
împotriva tuturor celorlalte religii, este 
antisemitic pe față, refuză egalitatea dintre 
femei și bărbați și respinge știința și 
educația promovate de secole de către 
Islam;

prin satelit; întrucât acest discurs se opune 
valorilor europene, subminează 
pluralismul, promovează violența și 
intoleranța împotriva tuturor celorlalte 
religii, este antisemitic pe față, refuză 
egalitatea dintre femei și bărbați și respinge 
știința și educația promovate de secole de 
către Islam;

Or. de

Amendamentul 217
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Propunere de rezoluție
Considerentul AB

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AB. întrucât în teritoriile UE este din ce 
în ce mai prezent un discurs radicalizat 
violent, adesea sub formă de cărți, 
învățături sau conținut audiovizual, 
inclusiv canale de televiziune prin satelit; 
întrucât acest discurs se opune valorilor 
europene, subminează pluralismul, 
promovează violența și intoleranța 
împotriva tuturor celorlalte religii, este 
antisemitic pe față, refuză egalitatea dintre 
femei și bărbați și respinge știința și 
educația promovate de secole de către 
Islam;

AB. întrucât în multe state membre este 
din ce în ce mai prezent un discurs 
radicalizat violent, adesea sub formă de 
cărți, învățături sau conținut audiovizual, 
inclusiv canale de televiziune prin satelit; 
întrucât acest discurs se opune valorilor 
europene, subminează pluralismul, 
promovează violența și intoleranța 
împotriva tuturor celorlalte religii, este 
antisemitic pe față, refuză egalitatea dintre 
femei și bărbați și respinge știința și 
educația promovate de secole de către 
Islam;

Or. en

Amendamentul 218
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul AB

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AB. întrucât în teritoriile UE este din ce 
în ce mai prezent un discurs radicalizat

AB. întrucât în teritoriile UE este din ce 
în ce mai prezent un discurs extremist
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violent, adesea sub formă de cărți, 
învățături sau conținut audiovizual, 
inclusiv canale de televiziune prin satelit; 
întrucât acest discurs se opune valorilor 
europene, subminează pluralismul, 
promovează violența și intoleranța 
împotriva tuturor celorlalte religii, este 
antisemitic pe față, refuză egalitatea dintre 
femei și bărbați și respinge știința și 
educația promovate de secole de către 
Islam;

violent, adesea sub formă de cărți, 
învățături sau conținut audiovizual, 
inclusiv canale de televiziune prin satelit; 
întrucât acest discurs se opune valorilor 
democratice, subminează pluralismul, 
promovează violența și intoleranța 
împotriva tuturor celorlalte religii, este 
antisemitic pe față, refuză egalitatea dintre 
femei și bărbați și promovează o viziune 
reacționară asupra culturii și societății;

Or. en

Amendamentul 219
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul AB

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AB. întrucât în teritoriile UE este din ce 
în ce mai prezent un discurs radicalizat 
violent, adesea sub formă de cărți, 
învățături sau conținut audiovizual, 
inclusiv canale de televiziune prin satelit; 
întrucât acest discurs se opune valorilor 
europene, subminează pluralismul, 
promovează violența și intoleranța 
împotriva tuturor celorlalte religii, este 
antisemitic pe față, refuză egalitatea dintre 
femei și bărbați și respinge știința și 
educația promovate de secole de către 
Islam;

AB. întrucât în teritoriile UE este din ce 
în ce mai prezent un discurs radicalizat 
violent, adesea sub formă de cărți, conținut 
audiovizual, inclusiv canale de televiziune 
prin satelit; întrucât acest discurs se opune 
valorilor democratice, subminează 
pluralismul, promovează violența și 
intoleranța mai ales religioasă, este 
antisemitic pe față, refuză egalitatea dintre 
femei și bărbați și respinge știința și 
educația promovate de secole de către 
Islam;

Or. fr

Amendamentul 220
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul AB
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

AB. întrucât în teritoriile UE este din ce 
în ce mai prezent un discurs radicalizat 
violent, adesea sub formă de cărți, 
învățături sau conținut audiovizual, 
inclusiv canale de televiziune prin satelit; 
întrucât acest discurs se opune valorilor 
europene, subminează pluralismul, 
promovează violența și intoleranța 
împotriva tuturor celorlalte religii, este 
antisemitic pe față, refuză egalitatea dintre 
femei și bărbați și respinge știința și 
educația promovate de secole de către 
Islam;

AB. întrucât în teritoriile UE este din ce 
în ce mai prezent un discurs islamist 
radicalizat violent, adesea sub formă de 
cărți, învățături sau conținut audiovizual, 
inclusiv pe rețelele de socializare și pe 
canale de televiziune prin satelit; întrucât 
acest discurs se opune valorilor
democratice, subminează pluralismul, 
promovează violența și intoleranța mai ales 
religioasă, este antisemitic pe față, refuză 
egalitatea dintre femei și bărbați și respinge 
știința și educația;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AC

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AC. întrucât există o prevalență a 
literaturii wahhabiste și salafiste 
disponibile în anumite librării și online în 
Europa, lucru care lasă puține alternative 
de interpretare la dispoziția comunităților 
musulmane;

eliminat

Or. en

Amendamentul 222
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul AC
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

AC. întrucât există o prevalență a 
literaturii wahhabiste și salafiste 
disponibile în anumite librării și online în 
Europa, lucru care lasă puține alternative 
de interpretare la dispoziția comunităților 
musulmane;

AC. întrucât există o prevalență a 
literaturii wahhabiste și salafiste 
disponibile în anumite librării și online în 
Europa; întrucât această versiune 
globalizată și simplistă a islamului este în 
contradicție cu practicile culturale 
tradiționale ale comunităților musulmane
din Europa și contribuie la subminarea 
integrării lor pe scală extinsă;

Or. en

Amendamentul 223
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul AC

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AC. întrucât există o prevalență a 
literaturii wahhabiste și salafiste 
disponibile în anumite librării și online în 
Europa, lucru care lasă puține alternative 
de interpretare la dispoziția comunităților 
musulmane;

AC. întrucât nu există o ierarhie clară, 
dar există o prevalență a literaturii 
wahhabiste și salafiste disponibile în 
anumite librării și online în Europa, lucru 
care lasă puține alternative de interpretare 
la dispoziția comunităților musulmane;

Or. fr

Amendamentul 224
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul AC

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AC. întrucât există o prevalență a 
literaturii wahhabiste și salafiste
disponibile în anumite librării și online în 
Europa, lucru care lasă puține alternative 
de interpretare la dispoziția comunităților 

AC. întrucât există o prevalență a 
literaturii wahhabiste și salafiste, bogată în 
îndemnuri la ură și disponibilă în anumite 
librării și online în Europa și poate 
influența anumite persoane fragile;
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musulmane;

Or. fr

Amendamentul 225
Doru-Claudian Frunzulică

Propunere de rezoluție
Considerentul AC

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AC. întrucât există o prevalență a 
literaturii wahhabiste și salafiste 
disponibile în anumite librării și online în 
Europa, lucru care lasă puține alternative 
de interpretare la dispoziția comunităților 
musulmane;

AC. întrucât există o prevalență a 
literaturii wahhabiste și salafiste 
disponibile în anumite librării și online în 
Europa, lucru care lasă puține alternative 
moderate de interpretare la dispoziția 
comunităților musulmane;

Or. en

Amendamentul 226
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Considerentul ACa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ACa. întrucât prevenirea radicalismului 
trebuie să pornească de la încercarea de a 
crea o societate mai incluzivă și mai 
tolerantă, care să ofere minorităților 
oportunități de a învăța și de a intra pe 
piața muncii, făcându-le capabile să 
participe la viața noastră culturală și 
politică; întrucât sunt necesare politici 
puternice de combatere a discriminării 
pentru a evita alienarea comunităților;

Or. en
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Amendamentul 227
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Propunere de rezoluție
Considerentul ACa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ACa. întrucât fundamentalismul islamic 
radical aspiră la o religie care să domine 
toate sferele vieții - individuală, politică și 
socială - și care poate avea drept 
consecință o formă de comunitarism 
favorabil acțiunilor recrutorilor jihadiști.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul ACa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ACa. întrucât radicalizarea violentă își 
are în general rădăcinile în 
marginalizare, în conflictele identitare, în 
confruntarea cu injustiția, în discriminare 
și în excluziunea socială;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul ACb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ACb. întrucât unele cartiere sărace ale 
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orașelor europene se confruntă cu 
șomajul de masă, încălcarea sistematică a 
statului de drept, criminalitate, sărăcie și 
discriminare, care oferă un teren fertil 
extremismului religios și terorismului, 
care poate oferi cetățenilor celor mai 
vulnerabili un nou sens în viață;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AD

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AD. întrucât pe întreg teritoriul Europei 
au fost identificate un număr semnificativ 
de cazuri de predicatori de ură radicali; 
întrucât predicatorii de ură provin adesea 
din afara UE, în timp ce moscheile primesc 
finanțare opacă din țări terțe;

AD. întrucât pe întreg teritoriul Europei 
au fost identificate un număr semnificativ 
de cazuri de predicatori de ură radicali; 
întrucât predicatorii urii provin adesea din 
afara UE, în timp ce moscheile primesc 
finanțare opacă din țări terțe, dintre care 
multe au regimuri autoritare sau 
religioase care nu se aliniază valorilor 
fundamentale ale UE;

Or. en

Amendamentul 231
Pina Picierno

Propunere de rezoluție
Considerentul AD

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AD. întrucât pe întreg teritoriul Europei 
au fost identificate un număr semnificativ 
de cazuri de predicatori de ură radicali; 
întrucât predicatorii de ură provin adesea 
din afara UE, în timp ce moscheile primesc 
finanțare opacă din țări terțe;

AD. întrucât pe întreg teritoriul Europei 
au fost identificate un număr semnificativ 
de cazuri de predicatori de ură radicali; 
întrucât predicatorii de ură provin adesea 
din afara UE, în timp ce moscheile primesc 
finanțare opacă din țări terțe, dintre care 
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unele sunt guvernate de regimuri 
religioase autoritare;

Or. it

Amendamentul 232
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul AD

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AD. întrucât pe întreg teritoriul Europei 
au fost identificate un număr semnificativ 
de cazuri de predicatori de ură radicali; 
întrucât predicatorii de ură provin adesea 
din afara UE, în timp ce moscheile primesc 
finanțare opacă din țări terțe;

AD. întrucât pe întreg teritoriul Europei 
au fost identificate un număr semnificativ 
de cazuri de predicatori islamiști de ură 
radicali; întrucât predicatorii de ură provin 
adesea din afara UE, în timp ce moscheile 
primesc finanțare opacă din țări terțe;

Or. fr

Amendamentul 233
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Considerentul AD

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AD. întrucât pe întreg teritoriul Europei 
au fost identificate un număr semnificativ 
de cazuri de predicatori de ură radicali; 
întrucât predicatorii de ură provin adesea 
din afara UE, în timp ce moscheile primesc 
finanțare opacă din țări terțe;

AD. întrucât pe întreg teritoriul Europei 
a fost observat un număr semnificativ de 
cazuri de predicatori de ură radicali; 
întrucât predicatorii de ură provin adesea 
din afara UE, în timp ce moscheile primesc 
finanțare opacă din țări terțe;

Or. de

Amendamentul 234
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul AD
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

AD. întrucât pe întreg teritoriul Europei 
au fost identificate un număr semnificativ 
de cazuri de predicatori de ură radicali; 
întrucât predicatorii de ură provin adesea 
din afara UE, în timp ce moscheile primesc 
finanțare opacă din țări terțe;

AD. întrucât pe întreg teritoriul Europei 
au fost identificate un număr semnificativ 
de cazuri de predicatori de ură radicali; 
întrucât predicatorii de ură provin adesea 
din afara UE, în timp ce unele moschei
primesc finanțare opacă din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 235
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul AD

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AD. întrucât pe întreg teritoriul Europei 
au fost identificate un număr semnificativ 
de cazuri de predicatori de ură radicali; 
întrucât predicatorii de ură provin adesea 
din afara UE, în timp ce moscheile primesc
finanțare opacă din țări terțe;

AD. întrucât pe întreg teritoriul Europei 
au fost identificate cazuri de predicatori de 
ură radicali; întrucât predicatorii provin 
adesea din afara UE, și țin predici în 
moschei care sunt susceptibile de a fi 
primit finanțare opacă din țări terțe;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AD

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AD. întrucât pe întreg teritoriul Europei 
au fost identificate un număr semnificativ 
de cazuri de predicatori de ură radicali; 
întrucât predicatorii de ură provin adesea 
din afara UE, în timp ce moscheile primesc 
finanțare opacă din țări terțe;

AD. întrucât pe întreg teritoriul Europei 
au fost identificate cazuri de predicatori de 
ură radicali; întrucât predicatorii de ură 
provin adesea din afara UE, în timp ce 
moscheile primesc uneori o finanțare 
opacă din țări terțe;
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Or. en

Amendamentul 237
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Propunere de rezoluție
Considerentul ADa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ADa. întrucât în multe țări musulmane 
activitățile imamilor, mesajul pe care îl 
transmit și limbajul pe care îl folosesc 
sunt controlate prin lege, pentru a preveni 
extremismului; întrucât în țările europene 
controlul acestor activități este limitat, 
mesajul este într-o limbă străină, imami 
sunt instruiți în străinătate, iar moscheile 
extremiste și școlile madrassa se bazează 
adesea pe surse externe de finanțare;

Or. en

Amendamentul 238
Dominique Martin, André Elissen

Propunere de rezoluție
Considerentul ADa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ADa. întrucât statele membre, deși 
dispun de mijloacele juridice de a-i 
împiedica să predice, nu iau măsurile ce 
se impun;

Or. fr

Amendamentul 239
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Propunere de rezoluție
Considerentul ADb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

ADb. întrucât predicile imamilor 
extremiști din unele moschei și școli 
madrassa constituie un factor de 
radicalizare; întrucât aceste instituții 
întăresc sentimentul de alienare al multor 
tineri de origine imigrantă, în special al 
bărbaților;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AE

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AE. întrucât există centre de învățământ 
religios auto-desemnate care propagă ideile 
extremiste în UE, în care tinerii, inclusiv 
copii mici, sunt expuși unui conținut 
educațional bazat pe valori antieuropene și 
conținut violent; întrucât, adesea, 
organizațiile radicale exploatează 
vulnerabilitățile tinerilor, ademenindu-i cu 
oferte sociale și culturale;

AE. întrucât există centre de învățământ 
religios auto-desemnate care propagă ideile 
extremiste în UE, în care tinerii, inclusiv 
minori sau copii mici, pot fi expuși unui 
conținut educațional bazat pe valori 
antieuropene și mesaje violente; întrucât, 
adesea, organizațiile extremiste care 
pregătesc terenul pentru recrutările 
teroriste exploatează vulnerabilitățile 
tinerilor, ademenindu-i cu oferte sociale și 
culturale;

Or. en

Amendamentul 241
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Propunere de rezoluție
Considerentul AE
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

AE. întrucât există centre de învățământ 
religios auto-desemnate care propagă ideile 
extremiste în UE, în care tinerii, inclusiv 
copii mici, sunt expuși unui conținut 
educațional bazat pe valori antieuropene și 
conținut violent; întrucât, adesea, 
organizațiile radicale exploatează 
vulnerabilitățile tinerilor, ademenindu-i cu 
oferte sociale și culturale;

AE. întrucât există centre de învățământ 
religios auto-desemnate care propagă ideile 
extremiste în UE, în care tinerii, inclusiv 
copii mici, sunt expuși unui conținut 
educațional contrar democrației, statului 
de drept și drepturilor omului, și violent; 
întrucât, adesea, organizațiile radicale 
exploatează vulnerabilitățile tinerilor, 
ademenindu-i cu oferte sociale și culturale;

Or. en

Amendamentul 242
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul AE

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AE. întrucât există centre de învățământ 
religios auto-desemnate care propagă ideile 
extremiste în UE, în care tinerii, inclusiv 
copii mici, sunt expuși unui conținut 
educațional bazat pe valori antieuropene și 
conținut violent; întrucât, adesea, 
organizațiile radicale exploatează 
vulnerabilitățile tinerilor, ademenindu-i cu 
oferte sociale și culturale;

AE. întrucât există centre de învățământ 
religios auto-desemnate care propagă ideile 
extremiste în UE, în care tinerii, inclusiv 
copii mici, sunt expuși unui conținut 
educațional bazat pe valori antieuropene și 
conținut violent; întrucât, adesea, 
organizațiile politice exploatează 
vulnerabilitățile adolescenților și băieților 
tineri, ademenindu-i cu oferte sociale și 
culturale;

Or. en

Amendamentul 243
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul AE

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AE. întrucât există centre de învățământ AE. întrucât există centre de învățământ 
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religios auto-desemnate care propagă ideile 
extremiste în UE, în care tinerii, inclusiv 
copii mici, sunt expuși unui conținut 
educațional bazat pe valori antieuropene și 
conținut violent; întrucât, adesea, 
organizațiile radicale exploatează 
vulnerabilitățile tinerilor, ademenindu-i cu 
oferte sociale și culturale;

religios auto-desemnate care propagă ideile 
extremiste în UE, în care tinerii, inclusiv 
copii mici, sunt expuși unui conținut 
educațional bazat pe valori 
antidemocratice și conținut violent; 
întrucât, adesea, organizațiile radicale 
exploatează vulnerabilitățile tinerilor, 
ademenindu-i cu oferte sociale și culturale;

Or. fr

Amendamentul 244
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Considerentul AF

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AF. întrucât strategia sofisticată de 
comunicare online a Daesh de 
comercializare a terorismului prin 
glorificarea sa oferă, de asemenea, 
oportunități sociale și culturale alternative 
adepților și un concept copiat din „cultura 
globală a tineretului”, cum ar fi jocurile 
online, și prezintă, prin urmare, o puternică 
atractivitate pentru minori;

AF. întrucât strategia sofisticată de 
comunicare online utilizată de Daesh, dar 
și de alți actori teroriști, de comercializare 
a terorismului prin glorificarea sa oferă, de 
asemenea, oportunități sociale și culturale 
alternative adepților și un concept copiat 
din „cultura globală a tineretului”, cum ar 
fi jocurile online, și prezintă, prin urmare, 
o puternică atractivitate pentru minori;

Or. de

Amendamentul 245
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Considerentul AF

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AF. întrucât strategia sofisticată de 
comunicare online a Daesh de 
comercializare a terorismului prin 
glorificarea sa oferă, de asemenea, 
oportunități sociale și culturale alternative 

AF. întrucât unele grupuri teroriste 
internaționale de anvergură dispun de o 
strategie sofisticată de comunicare online 
pentru comercializarea terorismului prin 
glorificarea și oferă, de asemenea, 
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adepților și un concept copiat din „cultura 
globală a tineretului”, cum ar fi jocurile 
online, și prezintă, prin urmare, o puternică 
atractivitate pentru minori;

oportunități sociale și culturale alternative 
adepților și un concept copiat din „cultura 
globală a tineretului”, cum ar fi jocurile 
online, și prezintă, prin urmare, o puternică 
atractivitate pentru minori;

Or. en

Amendamentul 246
Kristina Winberg, Anders Primdahl Vistisen

Propunere de rezoluție
Considerentul AF

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AF. întrucât strategia sofisticată de 
comunicare online a Daesh de 
comercializare a terorismului prin 
glorificarea sa oferă, de asemenea, 
oportunități sociale și culturale alternative 
adepților și un concept copiat din „cultura 
globală a tineretului”, cum ar fi jocurile 
online, și prezintă, prin urmare, o puternică 
atractivitate pentru minori;

AF. întrucât grupurile teroriste 
islamiste precum Daesh utilizează o 
strategie sofisticată de comunicare online 
pentru a comercializa terorismul prin 
glorificare și oferă, de asemenea, 
oportunități sociale și culturale alternative 
adepților și un concept copiat din „cultura 
globală a tineretului”, cum ar fi jocurile 
online, și prezintă, prin urmare, o puternică 
atractivitate pentru minori;

Or. en

Amendamentul 247
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul AF

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AF. întrucât strategia sofisticată de 
comunicare online a Daesh de 
comercializare a terorismului prin 
glorificarea sa oferă, de asemenea, 
oportunități sociale și culturale alternative
adepților și un concept copiat din „cultura 
globală a tineretului”, cum ar fi jocurile 
online, și prezintă, prin urmare, o 

AF. întrucât strategia sofisticată de 
comunicare online a Daesh de 
comercializare a terorismului prin 
glorificarea sa și prin copierea unei 
„culturi” globale „a tinerilor” oferă, de 
asemenea, oportunități sociale și culturale 
alternative;
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puternică atractivitate pentru minori;

Or. en

Amendamentul 248
Helga Stevens

Propunere de rezoluție
Considerentul AF

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AF. întrucât strategia sofisticată de 
comunicare online a Daesh de 
comercializare a terorismului prin 
glorificarea sa oferă, de asemenea, 
oportunități sociale și culturale 
alternative adepților și un concept copiat 
din „cultura globală a tineretului”, cum ar 
fi jocurile online, și prezintă, prin urmare, 
o puternică atractivitate pentru minori;

AF. întrucât strategia sofisticată de 
comunicare online a Daesh de 
comercializare a terorismului prin 
glorificarea sa ia act, de asemenea, de
„cultura globală a tineretului”, cum ar fi 
popularitatea jocurilor online, și prezintă, 
prin urmare, o puternică atractivitate pentru 
minori;

Or. nl

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AF

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AF. întrucât strategia sofisticată de 
comunicare online a Daesh de 
comercializare a terorismului prin 
glorificarea sa oferă, de asemenea, 
oportunități sociale și culturale alternative 
adepților și un concept copiat din „cultura 
globală a tineretului”, cum ar fi jocurile 
online, și prezintă, prin urmare, o puternică 
atractivitate pentru minori;

AF. întrucât strategia sofisticată de 
comunicare online a Daesh de 
comercializare a terorismului prin 
glorificarea sa oferă, de asemenea, 
oportunități sociale și culturale alternative 
adepților și un concept copiat din „cultura 
globală a tineretului”, cum ar fi jocurile 
online, și prezintă, prin urmare, o puternică 
atractivitate pentru copii și tineri;

Or. en
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Amendamentul 250
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul AF

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AF. întrucât strategia sofisticată de 
comunicare online a Daesh de 
comercializare a terorismului prin 
glorificarea sa oferă, de asemenea, 
oportunități sociale și culturale alternative 
adepților și un concept copiat din „cultura 
globală a tineretului”, cum ar fi jocurile 
online, și prezintă, prin urmare, o puternică 
atractivitate pentru minori;

AF. întrucât strategia sofisticată de 
comunicare online practicată mai ales de
Daesh de comercializare a terorismului 
prin glorificarea sa oferă, de asemenea, 
oportunități sociale și culturale alternative 
adepților și un concept copiat din „cultura 
globală a tineretului”, cum ar fi jocurile 
online, și prezintă, prin urmare, o puternică 
atractivitate pentru minori;

Or. fr

Amendamentul 251
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Considerentul AG

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AG. întrucât în cadrul Forumului 
european al internetului, lansat în 2015, 
întreprinderile cooperează pentru 
eliminarea conținutului cu caracter terorist 
de pe site-urile lor internet pe bază 
voluntară;

AG. întrucât, în urma unor solicitări 
repetate în vederea unei mai bune 
implicări în lupta împotriva terorismului, 
marile societăți de pe internet au fost puse 
în fața responsabilităților lor; întrucât în 
cadrul Forumului european al internetului, 
lansat în 2015, întreprinderile cooperează 
pentru eliminarea conținutului cu caracter 
terorist de pe site-urile lor internet pe bază 
voluntară; întrucât, în mai 2016, a fost 
creat un cod de conduită pentru marile 
companii din domeniul TI pentru a 
combate discursurile ilegale de incitare la 
ură din mediul online; întrucât, cu toate 
acestea, o astfel de cooperare voluntară 
nu este suficientă, iar Comisia și statele 
membre au fost invitate în mod regulat să 
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pună în aplicare o legislație obligatorie 
prin care companiile respective să 
răspundă penal pentru eliminarea rapidă 
a conținutului terorist din mediul online;

Or. fr

Amendamentul 252
Cornelia Ernst, Lynn Boylan

Propunere de rezoluție
Considerentul AG

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AG. întrucât în cadrul Forumului 
european al internetului, lansat în 2015, 
întreprinderile cooperează pentru 
eliminarea conținutului cu caracter terorist 
de pe site-urile lor internet pe bază 
voluntară;

AG. întrucât în cadrul Forumului 
european al internetului, lansat în 2015, 
întreprinderile cooperează pentru 
eliminarea conținutului cu caracter terorist 
de pe site-urile lor internet pe bază 
voluntară în cazul în care consideră că 
încalcă termenii și condițiile lor;

Or. en

Amendamentul 253
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul AG

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AG. întrucât în cadrul Forumului 
european al internetului, lansat în 2015, 
întreprinderile cooperează pentru 
eliminarea conținutului cu caracter terorist 
de pe site-urile lor internet pe bază 
voluntară;

AG. întrucât în cadrul Forumului 
european al internetului, lansat în 2015, 
întreprinderile cooperează pentru 
eliminarea conținutului cu caracter terorist 
de pe site-urile lor internet pe bază 
voluntară, dar insuficient;

Or. fr
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Amendamentul 254
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Considerentul AGa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AGa. întrucât o serie de investigații 
recent au arătat că internetul, și mai ales 
rețelele de socializare, pot fi un factor de 
radicalizare, conducând la extremism 
violent, și un instrument folosit de grupări 
xenofobe pentru a disemina discursuri de 
ură și conținut ilicit, destinat în special 
tinerilor;

Or. en

Amendamentul 255
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul AH

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AH. întrucât Unitatea de semnalare a 
conținutului online (IRU) din cadrul 
Europol a înregistrat peste 50 000 de 
sesizări și, în medie, 87 % din conținutul 
semnalat întreprinderilor de către IRU a 
fost eliminat pe baza examinării voluntare 
a compatibilității conținutului de pe 
internet cu proprii termeni și condiții;

AH. întrucât Unitatea de semnalare a 
conținutului online (IRU) din cadrul 
Europol a înregistrat peste 50 000 de 
sesizări și, în medie, 87 % din conținutul 
semnalat întreprinderilor de către IRU a 
fost eliminat pe baza examinării voluntare 
a compatibilității conținutului de pe 
internet cu proprii termeni și condiții; 
întrucât unitatea IRU a Europol este 
funcționează pe baza unor norme încă 
neclare; întrucât ar trebui să existe 
întotdeauna posibilitatea unei căi de atac 
judiciare în cazul eliminării de 
conținuturi online; întrucât, după 
identificarea conținutului, nu se inițiază 
nicio procedură judiciară împotriva celor 
care îi încarcă, ceea ce le permite să 
copieze conținutul pe un alt site;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AH

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AH. întrucât Unitatea de semnalare a 
conținutului online (IRU) din cadrul 
Europol a înregistrat peste 50 000 de 
sesizări și, în medie, 87 % din conținutul 
semnalat întreprinderilor de către IRU a 
fost eliminat pe baza examinării voluntare 
a compatibilității conținutului de pe 
internet cu proprii termeni și condiții;

AH. întrucât Unitatea de semnalare a 
conținutului online (IRU) din cadrul 
Europol a înregistrat peste 50 000 de 
sesizări și, în medie, 87 % din conținutul 
semnalat întreprinderilor de către IRU a 
fost eliminat pe baza examinării voluntare 
a compatibilității conținutului de pe 
internet cu proprii termeni și condiții; 
întrucât proporția conținutului ilegal în 
aceste sesizări este necunoscută și nu 
există statistici care să permită o evaluare 
a calității sesizărilor1a.

__________________

1a

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

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul AH

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AH. întrucât Unitatea de semnalare a 
conținutului online (IRU) din cadrul 
Europol a înregistrat peste 50 000 de 
sesizări și, în medie, 87 % din conținutul 

AH. întrucât Unitatea de semnalare a 
conținutului online (IRU) din cadrul 
Europol a înregistrat peste 50 000 de 
sesizări și, în medie, 87 %1a din conținutul 
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semnalat întreprinderilor de către IRU a 
fost eliminat pe baza examinării voluntare 
a compatibilității conținutului de pe 
internet cu proprii termeni și condiții;

semnalat întreprinderilor de către IRU a 
fost eliminat pe baza examinării voluntare 
a compatibilității conținutului de pe 
internet cu proprii termeni și condiții;

__________________

1a Audierea TERR din 24 aprilie 2018, 
intervenția dlui Luigi Soreca, director 
responsabil de securitate, DG Afaceri 
Interne, Comisia Europeană 

Or. en

Amendamentul 258
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Propunere de rezoluție
Considerentul AH

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AH. întrucât Unitatea de semnalare a 
conținutului online (IRU) din cadrul 
Europol a înregistrat peste 50 000 de 
sesizări și, în medie, 87 % din conținutul 
semnalat întreprinderilor de către IRU a 
fost eliminat pe baza examinării voluntare 
a compatibilității conținutului de pe 
internet cu proprii termeni și condiții;

AH. întrucât, conform cifrelor 
comunicate de Unitatea de semnalare a 
conținutului online (IRU) din cadrul 
Europol, până în decembrie 2017 această 
unitate evaluase 42 066 de conținuturi, 
dintre care 40 714 au făcut obiectul unor 
sesizări către peste 80 de platforme în 
peste 10 limbi și, în 86 % din cazuri, 
conținuturile au fost șterse;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AHa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AHa. întrucât combaterea radicalizării și 
a extremismului violent necesită o 
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colaborare strânsă și coordonată între toți 
actorii vizați, la toate nivelurile de 
guvernanță (local, regional și național), 
precum și cu societatea civilă și cu 
sectorul privat;

Or. en

Amendamentul 260
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Considerentul AI

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese majore în ceea ce privește 
eliminarea conținutului online cu caracter 
terorist, este nevoie ca implicarea 
întreprinderilor să crească; întrucât 
operațiunile de eliminare sunt adesea 
incomplete, acestea eliminând conținutul 
de pe un site, dar lăsându-l pe un altul care 
aparține aceleiași întreprinderi; întrucât 
trebuie îmbunătățită informarea eficace și 
cuprinzătoare de către întreprinderi;

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese în ceea ce privește eliminarea 
conținutului online cu caracter terorist, este 
nevoie ca implicarea întreprinderilor să 
crească; întrucât operațiunile de eliminare 
sunt adesea incomplete, acestea eliminând 
conținutul de pe un site, dar lăsându-l pe un 
altul care aparține aceleiași întreprinderi; 
întrucât trebuie îmbunătățită informarea 
eficace, rapidă și cuprinzătoare de către 
întreprinderi, precum și operațiunile de 
eliminare; întrucât, în rezoluția sa din 25 
noiembrie 2015, Parlamentul a invitat 
statele membre să ia în considerare 
introducerea de proceduri judiciare, 
inclusiv proceduri penale împotriva 
întreprinderilor active pe internet și 
rețelele sociale, precum și împotriva 
furnizorilor de servicii de internet care 
refuză să se conformeze unei cereri 
administrative sau judiciare de a șterge 
conținuturi ilegale sau care transmit 
mesaje apologetice vizavi de terorism, de 
pe platformele lor online și a afirmat că 
refuzul de a coopera sau cooperarea 
insuficientă și deliberată din partea 
acestor platforme online pe care astfel de 
conținuturi ilegale ar putea circula liber 
ar trebui să fie considerate drept acte de 
complicitate asimilabile cu intenția penală 
sau cu neglijența gravă cu caracter penal 
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și că, în astfel de cazuri, persoanele 
responsabile trebuie aduse în fața 
justiției;

Or. fr

Amendamentul 261
Monica Macovei, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Considerentul AI

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese majore în ceea ce privește 
eliminarea conținutului online cu caracter 
terorist, este nevoie ca implicarea 
întreprinderilor să crească; întrucât 
operațiunile de eliminare sunt adesea 
incomplete, acestea eliminând conținutul 
de pe un site, dar lăsându-l pe un altul care 
aparține aceleiași întreprinderi; întrucât 
trebuie îmbunătățită informarea eficace și 
cuprinzătoare de către întreprinderi;

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese majore în ceea ce privește 
eliminarea conținutului online cu caracter 
terorist, este nevoie ca implicarea 
întreprinderilor să crească, datorită 
faptului că eforturile lor de a coopera în 
calitate de parteneri s-au dovedit 
insuficiente, conform celor raportate în 
cadrul Proiectului de combatere a 
extremismului; întrucât operațiunile de 
eliminare sunt adesea incomplete, 
întârziate sau doar temporare, acestea 
eliminând conținutul de pe un site, dar 
lăsându-l pe un altul care aparține aceleiași 
întreprinderi sau permițând ca contul să 
reapară după ce a postat conținut 
încălcând termenii de serviciu ai unei 
societăți; întrucât informarea de către 
întreprinderi trebuie să fie mai eficace, 
mai cuprinzătoare și mai transparentă;
întrucât instrucțiunile pentru a ajunge pe 
„internetul obscur”, frecvent folosit de 
grupurile teroriste pentru propagandă, 
finanțare, recrutare și alte activități 
conexe, sunt disponibile la scară largă pe 
internet;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AI

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese majore în ceea ce privește 
eliminarea conținutului online cu caracter 
terorist, este nevoie ca implicarea 
întreprinderilor să crească; întrucât 
operațiunile de eliminare sunt adesea 
incomplete, acestea eliminând conținutul 
de pe un site, dar lăsându-l pe un altul 
care aparține aceleiași întreprinderi;
întrucât trebuie îmbunătățită informarea
eficace și cuprinzătoare de către 
întreprinderi;

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese majore în ceea ce privește 
eliminarea conținutului online cu caracter 
terorist, este nevoie ca implicarea 
întreprinderilor să crească; întrucât este 
necesară o abordare europeană 
cuprinzătoare și coordonată pentru a 
asigura coerența politicilor concepute și a 
acțiunilor subsecvente, cuprinzând 
combaterea criminalității împreună cu 
drepturile fundamentale, protecția vieții 
private, protecția datelor, securitatea 
cibernetică, protecția consumatorilor și 
comerțul electronic, precum și o abordare
eficace de parteneriat și schimbul legal de 
informații între agențiile de aplicare a 
legii, autoritățile judiciare, sectorul TIC, 
furnizorii de servicii de internet (ISP), 
furnizorii de servicii de găzduire web 
(IHP), societățile care dețin rețelele 
sociale, sectorul bancar și ONG-uri;

Or. en

Amendamentul 263
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul AI

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese majore în ceea ce privește 
eliminarea conținutului online cu caracter 
terorist, este nevoie ca implicarea 
întreprinderilor să crească; întrucât 
operațiunile de eliminare sunt adesea 
incomplete, acestea eliminând conținutul 
de pe un site, dar lăsându-l pe un altul care 

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese majore în ceea ce privește 
eliminarea conținutului online cu caracter 
terorist, este nevoie ca implicarea 
întreprinderilor să crească; întrucât 
operațiunile de eliminare sunt adesea 
incomplete, acestea eliminând conținutul 
de pe un site, dar lăsându-l pe un altul care 
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aparține aceleiași întreprinderi; întrucât 
trebuie îmbunătățită informarea eficace și 
cuprinzătoare de către întreprinderi;

aparține aceleiași întreprinderi; întrucât 
trebuie îmbunătățită informarea eficace și 
cuprinzătoare de către întreprinderi; 
întrucât acestea trebuie, cu toate acestea, 
să fie clar definite și să facă obiectul unei 
căi de atac pe lângă întreprinderile în 
cauză, dar și în instanță;

Or. fr

Amendamentul 264
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Considerentul AI

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese majore în ceea ce privește 
eliminarea conținutului online cu caracter 
terorist, este nevoie ca implicarea 
întreprinderilor să crească; întrucât 
operațiunile de eliminare sunt adesea 
incomplete, acestea eliminând conținutul 
de pe un site, dar lăsându-l pe un altul care 
aparține aceleiași întreprinderi; întrucât
trebuie îmbunătățită informarea eficace și 
cuprinzătoare de către întreprinderi;

AI. întrucât, deși s-au înregistrat unele 
progrese în ceea ce privește eliminarea 
conținutului online cu caracter terorist, este 
nevoie ca implicarea întreprinderilor să 
crească; întrucât operațiunile de eliminare 
sunt adesea incomplete, acestea eliminând 
conținutul de pe un site, dar lăsându-l pe un 
altul care aparține aceleiași întreprinderi, 
sau durează prea mult ori permit 
revenirea conținutului; întrucât, în unele 
cazuri, conturile nu sunt șterse nici după 
încălcarea condițiile de utilizare a 
serviciilor întreprinderii; întrucât 
informarea de către întreprinderi trebuie 
să fie mai eficace, mai cuprinzătoare și 
mai transparentă;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul AI
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese majore în ceea ce privește 
eliminarea conținutului online cu caracter 
terorist, este nevoie ca implicarea 
întreprinderilor să crească; întrucât 
operațiunile de eliminare sunt adesea 
incomplete, acestea eliminând conținutul 
de pe un site, dar lăsându-l pe un altul care 
aparține aceleiași întreprinderi; întrucât 
trebuie îmbunătățită informarea eficace și
cuprinzătoare de către întreprinderi;

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese majore în ceea ce privește 
eliminarea conținutului online cu caracter 
terorist, este nevoie ca implicarea 
întreprinderilor să crească; întrucât 
operațiunile de eliminare sunt adesea 
incomplete, întârziate sau doar temporare, 
acestea eliminând conținutul de pe un site, 
dar lăsându-l pe un altul care aparține 
aceleiași întreprinderi sau permițând ca 
contul să rămână activ ori să reapară 
după ce a postat conținut încălcând 
termenii de serviciu ai unei societăți; 
întrucât informarea de către întreprinderi 
trebuie să fie mai eficace, mai
cuprinzătoare și mai transparentă;

Or. en

Amendamentul 266
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Considerentul AI

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese majore în ceea ce privește 
eliminarea conținutului online cu caracter 
terorist, este nevoie ca implicarea 
întreprinderilor să crească; întrucât 
operațiunile de eliminare sunt adesea 
incomplete, acestea eliminând conținutul 
de pe un site, dar lăsându-l pe un altul care 
aparține aceleiași întreprinderi; întrucât 
trebuie îmbunătățită informarea eficace și 
cuprinzătoare de către întreprinderi;

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese majore în ceea ce privește 
eliminarea conținutului online cu caracter 
terorist, este nevoie ca implicarea 
întreprinderilor să crească, în special 
având în vedere că contramăsurile lor 
sunt adesea insuficiente și incoerente, iar 
reacția prea lentă; întrucât operațiunile de 
eliminare sunt adesea incomplete, acestea 
eliminând conținutul de pe un site, dar 
lăsându-l pe un altul care aparține aceleiași 
întreprinderi; întrucât trebuie îmbunătățită 
informarea eficace și cuprinzătoare de către 
întreprinderi;

Or. en
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Amendamentul 267
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul AI

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese majore în ceea ce privește 
eliminarea conținutului online cu caracter 
terorist, este nevoie ca implicarea 
întreprinderilor să crească; întrucât 
operațiunile de eliminare sunt adesea 
incomplete, acestea eliminând conținutul
de pe un site, dar lăsându-l pe un altul 
care aparține aceleiași întreprinderi; 
întrucât trebuie îmbunătățită informarea
eficace și cuprinzătoare de către 
întreprinderi;

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese majore în ceea ce privește 
eliminarea conținutului online cu caracter 
terorist, este nevoie ca implicarea 
întreprinderilor să crească; întrucât 
operațiunile de eliminare sunt adesea 
incomplete, iar informarea de către
întreprinderi trebuie să fie mai eficace și
mai cuprinzătoare;

Or. en

Amendamentul 268
Doru-Claudian Frunzulică

Propunere de rezoluție
Considerentul AI

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese majore în ceea ce privește 
eliminarea conținutului online cu caracter 
terorist, este nevoie ca implicarea 
întreprinderilor să crească; întrucât 
operațiunile de eliminare sunt adesea 
incomplete, acestea eliminând conținutul 
de pe un site, dar lăsându-l pe un altul care 
aparține aceleiași întreprinderi; întrucât 
trebuie îmbunătățită informarea eficace și
cuprinzătoare de către întreprinderi;

AI. întrucât, deși s-au înregistrat unele 
progrese în ceea ce privește eliminarea 
conținutului online cu caracter terorist, este 
nevoie ca implicarea întreprinderilor să 
crească; întrucât operațiunile de eliminare 
sunt adesea incomplete, întârziate sau 
nepermanente, acestea eliminând 
conținutul de pe un site, dar lăsându-l pe un 
altul care aparține aceleiași întreprinderi; 
întrucât informarea de către întreprinderi 
trebuie să fie mai eficace, mai
cuprinzătoare și mai transparentă;

Or. en
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Amendamentul 269
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Considerentul AI

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese majore în ceea ce privește 
eliminarea conținutului online cu caracter 
terorist, este nevoie ca implicarea 
întreprinderilor să crească; întrucât 
operațiunile de eliminare sunt adesea 
incomplete, acestea eliminând conținutul 
de pe un site, dar lăsându-l pe un altul care 
aparține aceleiași întreprinderi; întrucât 
trebuie îmbunătățită informarea eficace și 
cuprinzătoare de către întreprinderi;

AI. întrucât, deși s-au înregistrat unele 
progrese în ceea ce privește eliminarea 
conținutului online cu caracter terorist, este 
nevoie ca implicarea întreprinderilor să 
crească; întrucât operațiunile de eliminare 
sunt adesea incomplete, întârziate sau 
nepermanente, acestea eliminând 
conținutul de pe un site, dar lăsându-l pe un 
altul care aparține aceleiași întreprinderi; 
întrucât trebuie îmbunătățită informarea 
eficace și cuprinzătoare de către 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 270
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul AI

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese majore în ceea ce privește 
eliminarea conținutului online cu caracter 
terorist, este nevoie ca implicarea 
întreprinderilor să crească; întrucât 
operațiunile de eliminare sunt adesea 
incomplete, acestea eliminând conținutul 
de pe un site, dar lăsându-l pe un altul care 
aparține aceleiași întreprinderi; întrucât 
trebuie îmbunătățită informarea eficace și 
cuprinzătoare de către întreprinderi;

AI. întrucât s-au înregistrat unele 
progrese în ceea ce privește eliminarea 
conținutului online cu caracter terorist; 
întrucât operațiunile de eliminare sunt 
adesea incomplete, acestea eliminând 
conținutul de pe un site, dar lăsându-l pe un 
altul care aparține aceleiași întreprinderi; 
întrucât trebuie îmbunătățită informarea 
eficace și cuprinzătoare de către 
întreprinderi și agențiile de aplicare a 
legii;

Or. en
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Amendamentul 271
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul AI

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese majore în ceea ce privește 
eliminarea conținutului online cu caracter 
terorist, este nevoie ca implicarea 
întreprinderilor să crească; întrucât 
operațiunile de eliminare sunt adesea 
incomplete, acestea eliminând conținutul 
de pe un site, dar lăsându-l pe un altul care 
aparține aceleiași întreprinderi; întrucât 
trebuie îmbunătățită informarea eficace și 
cuprinzătoare de către întreprinderi;

AI. întrucât, deși s-au înregistrat 
progrese în ceea ce privește eliminarea 
conținutului online cu caracter terorist, este 
nevoie ca implicarea întreprinderilor să 
crească; întrucât operațiunile de eliminare 
sunt adesea incomplete și temporare, 
acestea eliminând conținutul de pe un site, 
dar lăsându-l pe un altul care aparține 
aceleiași întreprinderi; întrucât trebuie 
îmbunătățită informarea eficace și 
cuprinzătoare de către întreprinderi;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AIa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AIa. întrucât eliminarea conținutului 
online ilegal măsuri trebuie întotdeauna 
să fie prevăzută de lege, să fie supusă 
unui control judiciar inițial și unei 
evaluări periodice, să fie implementată 
prin proceduri transparente și să ofere 
garanții corespunzătoare, în special 
pentru a asigura faptul că restricția se 
limitează la ceea ce este în mod 
demonstrabil necesar, că amploarea sa 
este corectă și că utilizatorii sunt 
informați asupra motivelor restricției; 
întrucât aceste garanții includ, de 
asemenea, posibilitatea recurgerii la o 
cale de atac în instanță.
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AIa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AIa. întrucât conținutul online ilegal ar 
trebui să fie îndepărtat imediat pe baza 
unor proceduri judiciare 
corespunzătoare; întrucât ar trebui 
evidențiat rolul TIC, ISP și IHP în 
asigurarea eliminării rapide și eficiente a 
conținutului online ilegal la cererea 
autorității de aplicare a legii competente, 
precum și responsabilitățile de raportare 
pe care le au oricum;

Or. en

Amendamentul 274
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul AIa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AIa. întrucât trebuie îmbunătățite 
raportarea efectivă, cuprinzătoare și 
transparentă de către aceste întreprinderi;

Or. fr

Amendamentul 275
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul AIb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

AIb. întrucât, deși s-au făcut progrese, 
„internetul subteran” reprezintă în 
continuare o problemă majoră, fiind una 
dintre cele mai importante surse de 
conținut ilegal;

Or. fr

Amendamentul 276
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul AJ

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AJ. întrucât, ca răspuns la eliminarea 
conținutului de către întreprinderile mai 
mari, și într-un ritm din ce în ce mai 
mare, Daesh folosește din ce în ce mai 
mult platforme noi și/sau de dimensiuni 
mai mici, care sunt mai puțin potrivite 
pentru eliminarea rapidă a materialelor 
teroriste; întrucât această diversificare 
către platformele mai mici face ca 
sprijinul tehnic suplimentar să devină 
esențial pentru a permite, de exemplu, 
introducerea de instrumente automatizate 
independente de platforme, cum ar fi baza 
de date a valorilor hash care poate 
identifica conținutul terorist online cu un 
grad ridicat de precizie;

eliminat

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AJ
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

AJ. întrucât, ca răspuns la eliminarea 
conținutului de către întreprinderile mai 
mari, și într-un ritm din ce în ce mai mare, 
Daesh folosește din ce în ce mai mult 
platforme noi și/sau de dimensiuni mai 
mici, care sunt mai puțin potrivite pentru 
eliminarea rapidă a materialelor teroriste; 
întrucât această diversificare către 
platformele mai mici face ca sprijinul 
tehnic suplimentar să devină esențial 
pentru a permite, de exemplu, introducerea 
de instrumente automatizate independente 
de platforme, cum ar fi baza de date a 
valorilor hash care poate identifica 
conținutul terorist online cu un grad ridicat 
de precizie;

AJ. întrucât, ca răspuns la eliminarea 
conținutului de către întreprinderile mai 
mari, și într-un ritm din ce în ce mai mare, 
Daesh folosește din ce în ce mai mult 
platforme noi și/sau de dimensiuni mai 
mici, care sunt mai puțin potrivite pentru 
eliminarea rapidă a materialelor teroriste; 
întrucât această diversificare către 
platformele mai mici face ca sprijinul 
tehnic suplimentar să devină esențial 
pentru a permite, de exemplu, introducerea 
unor instrumente automatizate 
independente de platforme, cum ar fi 
tehnologia hash, care pot identifica 
conținutul terorist online cu un grad ridicat 
de precizie, precum și adoptarea unor 
standarde la nivelul UE privind condițiile 
de utilizare, care să fie însușite de 
întreprinderi și pe baza cărora statele 
membre ale UE să poată evalua 
performanțele întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 278
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Considerentul AJ

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AJ. întrucât, ca răspuns la eliminarea 
conținutului de către întreprinderile mai 
mari, și într-un ritm din ce în ce mai mare, 
Daesh folosește din ce în ce mai mult 
platforme noi și/sau de dimensiuni mai 
mici, care sunt mai puțin potrivite pentru 
eliminarea rapidă a materialelor teroriste; 
întrucât această diversificare către 
platformele mai mici face ca sprijinul 
tehnic suplimentar să devină esențial 
pentru a permite, de exemplu, introducerea 
de instrumente automatizate independente 

AJ. întrucât, ca răspuns la eliminarea 
conținutului de către întreprinderile mai 
mari, și într-un ritm din ce în ce mai mare, 
Daesh folosește din ce în ce mai mult 
platforme noi și/sau de dimensiuni mai 
mici, care sunt mai puțin potrivite pentru 
eliminarea rapidă a materialelor teroriste; 
întrucât această diversificare către 
platformele mai mici face ca sprijinul 
tehnic suplimentar să devină esențial 
pentru a permite, de exemplu, introducerea 
de instrumente automatizate independente 
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de platforme, cum ar fi baza de date a 
valorilor hash care poate identifica 
conținutul terorist online cu un grad ridicat 
de precizie;

de platforme, cum ar fi baza de date a 
valorilor hash care poate identifica 
conținutul terorist online cu un grad ridicat 
de precizie; întrucât dezvoltarea de noi 
tehnologii și utilizarea inteligenței 
artificiale și a algoritmilor pot permite 
identificarea și raportarea cu rapiditate a 
conținutului cu scopuri teroriste de pe 
internet;

Or. fr

Amendamentul 279
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Considerentul AJ

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AJ. întrucât, ca răspuns la eliminarea 
conținutului de către întreprinderile mai 
mari, și într-un ritm din ce în ce mai mare, 
Daesh folosește din ce în ce mai mult 
platforme noi și/sau de dimensiuni mai 
mici, care sunt mai puțin potrivite pentru 
eliminarea rapidă a materialelor teroriste; 
întrucât această diversificare către 
platformele mai mici face ca sprijinul 
tehnic suplimentar să devină esențial 
pentru a permite, de exemplu, introducerea 
de instrumente automatizate independente 
de platforme, cum ar fi baza de date a 
valorilor hash care poate identifica 
conținutul terorist online cu un grad ridicat 
de precizie;

AJ. întrucât, ca răspuns la eliminarea 
conținutului de către întreprinderile mai 
mari, și într-un ritm din ce în ce mai mare, 
Daesh folosește din ce în ce mai mult 
platforme noi și/sau de dimensiuni mai 
mici, care sunt mai puțin potrivite pentru 
eliminarea rapidă a materialelor teroriste; 
întrucât această diversificare către 
platformele mai mici face ca sprijinul 
tehnic suplimentar să devină esențial 
pentru a permite, de exemplu, introducerea 
de instrumente automatizate independente 
de platforme, cum ar fi baza de date a 
valorilor hash sau tehnologia hash, care 
pot identifica conținutul terorist online cu 
un grad ridicat de precizie; întrucât ar 
trebui sprijinită crearea unor standarde 
UE pentru condițiile de utilizare ale 
întreprinderilor și evaluarea 
întreprinderilor pe baza acestora;

Or. en

Amendamentul 280
Eva Joly



PE627.791v02-00 140/178 AM\1163127RO.docx

RO

Propunere de rezoluție
Considerentul AJ

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AJ. întrucât, ca răspuns la eliminarea 
conținutului de către întreprinderile mai 
mari, și într-un ritm din ce în ce mai mare, 
Daesh folosește din ce în ce mai mult 
platforme noi și/sau de dimensiuni mai 
mici, care sunt mai puțin potrivite pentru 
eliminarea rapidă a materialelor teroriste; 
întrucât această diversificare către 
platformele mai mici face ca sprijinul 
tehnic suplimentar să devină esențial 
pentru a permite, de exemplu, introducerea 
de instrumente automatizate independente 
de platforme, cum ar fi baza de date a 
valorilor hash care poate identifica 
conținutul terorist online cu un grad ridicat 
de precizie;

AJ. întrucât, ca răspuns la eliminarea 
conținutului de către întreprinderile mai 
mari, și într-un ritm din ce în ce mai mare, 
Daesh folosește din ce în ce mai mult 
platforme noi și/sau de dimensiuni mai 
mici, care sunt mai puțin potrivite pentru 
eliminarea rapidă a materialelor teroriste; 
întrucât această diversificare către 
platformele mai mici face ca sprijinul 
tehnic suplimentar să devină esențial 
pentru a permite, de exemplu, introducerea 
de instrumente automatizate independente 
de platforme, cum ar fi baza de date a 
valorilor hash care poate identifica 
conținutul terorist online cu un grad ridicat 
de precizie; întrucât utilizarea 
instrumentelor automatizate prezintă, de 
asemenea, un risc ridicat de rezultate fals 
pozitive, cu un impact asupra dreptului
fundamental la libertatea de exprimare;

Or. en

Amendamentul 281
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Considerentul AJ

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AJ. întrucât, ca răspuns la eliminarea 
conținutului de către întreprinderile mai 
mari, și într-un ritm din ce în ce mai 
mare, Daesh folosește din ce în ce mai 
mult platforme noi și/sau de dimensiuni 
mai mici, care sunt mai puțin potrivite 
pentru eliminarea rapidă a materialelor 
teroriste; întrucât această diversificare către 
platformele mai mici face ca sprijinul 
tehnic suplimentar să devină esențial 

AJ. întrucât, ca răspuns la eliminarea 
conținutului de către întreprinderile mai 
mari, Daesh folosește din ce în ce mai mult 
platforme noi și/sau de dimensiuni mai 
mici, care sunt mai puțin potrivite pentru 
eliminarea rapidă a materialelor teroriste; 
întrucât această diversificare către 
platformele mai mici face ca schimbul de 
bune practici și sprijinul tehnic 
suplimentar să devină esențial pentru a 
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pentru a permite, de exemplu, introducerea 
de instrumente automatizate independente 
de platforme, cum ar fi baza de date a 
valorilor hash care poate identifica 
conținutul terorist online cu un grad ridicat 
de precizie;

permite, de exemplu, introducerea de 
instrumente automatizate independente de 
platforme, cum ar fi tehnologia hash care 
poate identifica conținutul terorist online 
cu un grad ridicat de precizie; întrucât este 
necesară stabilirea unor standarde 
minime la nivelul UE pentru condițiile de 
utilizare în acest context; 

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AJ

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AJ. întrucât, ca răspuns la eliminarea 
conținutului de către întreprinderile mai 
mari, și într-un ritm din ce în ce mai mare, 
Daesh folosește din ce în ce mai mult 
platforme noi și/sau de dimensiuni mai 
mici, care sunt mai puțin potrivite pentru 
eliminarea rapidă a materialelor teroriste; 
întrucât această diversificare către 
platformele mai mici face ca sprijinul 
tehnic suplimentar să devină esențial 
pentru a permite, de exemplu, introducerea 
de instrumente automatizate independente 
de platforme, cum ar fi baza de date a 
valorilor hash care poate identifica 
conținutul terorist online cu un grad ridicat 
de precizie;

AJ. întrucât, ca răspuns la eliminarea 
conținutului de către întreprinderile mai 
mari, și într-un ritm din ce în ce mai mare, 
grupurile teroriste folosesc din ce în ce
mai mult platforme noi și/sau de 
dimensiuni mai mici, care sunt mai puțin 
potrivite pentru eliminarea rapidă a 
materialelor teroriste; întrucât această 
diversificare către platformele mai mici 
face ca schimbul de bune practici și 
sprijinul tehnic suplimentar să devină 
esențial pentru a permite, de exemplu, 
introducerea de instrumente automatizate 
independente de platforme, cum ar fi 
tehnologia hash care poate identifica 
conținutul terorist online cu un grad ridicat 
de precizie;

Or. en

Amendamentul 283
Helga Stevens

Propunere de rezoluție
Considerentul AJ
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

AJ. întrucât, ca răspuns la eliminarea 
conținutului de către întreprinderile mai 
mari, și într-un ritm din ce în ce mai mare, 
Daesh folosește din ce în ce mai mult 
platforme noi și/sau de dimensiuni mai 
mici, care sunt mai puțin potrivite pentru 
eliminarea rapidă a materialelor teroriste; 
întrucât această diversificare către 
platformele mai mici face ca sprijinul 
tehnic suplimentar să devină esențial 
pentru a permite, de exemplu, introducerea 
de instrumente automatizate independente 
de platforme, cum ar fi baza de date a 
valorilor hash care poate identifica 
conținutul terorist online cu un grad ridicat 
de precizie;

AJ. întrucât, ca răspuns la eliminarea 
conținutului de către întreprinderile mai 
mari, și într-un ritm din ce în ce mai mare, 
Daesh folosește din ce în ce mai mult 
platforme noi și/sau de dimensiuni mai 
mici, care sunt mai puțin potrivite pentru 
eliminarea rapidă a materialelor teroriste; 
întrucât această diversificare către 
platformele mai mici face ca sprijinul 
tehnic suplimentar să devină esențial 
pentru a permite, de exemplu, introducerea 
de instrumente automatizate independente 
de platforme, cum ar fi baza de date a 
valorilor hash care poate identifica 
dinainte conținutul terorist online cu un 
grad ridicat de precizie și poate împiedica 
publicarea sa;

Or. nl

Amendamentul 284
Doru-Claudian Frunzulică

Propunere de rezoluție
Considerentul AJ

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AJ. întrucât, ca răspuns la eliminarea 
conținutului de către întreprinderile mai 
mari, și într-un ritm din ce în ce mai 
mare, Daesh folosește din ce în ce mai 
mult platforme noi și/sau de dimensiuni 
mai mici, care sunt mai puțin potrivite 
pentru eliminarea rapidă a materialelor 
teroriste; întrucât această diversificare către 
platformele mai mici face ca sprijinul 
tehnic suplimentar să devină esențial 
pentru a permite, de exemplu, introducerea 
de instrumente automatizate independente 
de platforme, cum ar fi baza de date a 
valorilor hash care poate identifica 
conținutul terorist online cu un grad ridicat 
de precizie;

AJ. întrucât, ca răspuns la eliminarea 
conținutului de către întreprinderile mai 
mari, Daesh folosește din ce în ce mai mult 
platforme noi și/sau de dimensiuni mai 
mici, care sunt mai puțin potrivite pentru 
eliminarea rapidă a materialelor teroriste; 
întrucât această diversificare către 
platformele mai mici face ca sprijinul 
tehnic suplimentar și schimbul de bune 
practici să devină esențial pentru a permite, 
de exemplu, introducerea de instrumente 
automatizate independente de platforme, 
cum ar fi baza de date a valorilor hash care 
poate identifica conținutul terorist online 
cu un grad ridicat de precizie;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AJa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AJa. întrucât utilizarea din ce în ce mai 
frecventă de către furnizorii de servicii de 
acces internet a CGN (translatare a 
adreselor de rețea la scară largă) 
complică investigațiile polițienești legate 
de terorism; întrucât această tehnologie 
permite furnizorilor de acces internet să 
aloce simultan o singură adresă IP mai 
multor utilizatori, ceea ce face imposibilă, 
din punct de vedere tehnic, respectarea 
obligației lor legale de a identifica 
utilizatorii individuali, dat fiind că peste o 
mie de abonați pot avea aceeași adresă 
IP;

Or. en

Amendamentul 286
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul AK

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AK. întrucât închisorile au devenit 
incubatoare de extremism, în care sunt 
incubați teroriștii; întrucât mulți dintre cei 
care execută pedepse cu închisoarea vor fi 
în curând eliberați înapoi în comunitățile 
lor și există puține resurse pentru a le 
monitoriza activitățile; întrucât condițiile 
de detenție pot juca un rol semnificativ în 
amplificarea sau diminuarea riscurilor de 

AK. întrucât studiile și rapoartele arată 
modul în care penitenciarele pot deveni 
cu ușurință microcosmosuri ale rețelelor 
criminale și teroriste, în care se fac 
recrutările și se stabilesc contacte; 
întrucât în multe state membre, 
penitenciarele, adesea supraaglomerate și 
într-o stare precară devin un mediu 
periculos, în care necesitatea vitală de a 
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radicalizare; găsi protecție favorizează aderarea la 
grupări extremiste violente; întrucât mulți 
dintre cei care execută pedepse cu 
închisoarea vor fi în curând eliberați înapoi 
în comunitățile lor și există puține resurse 
pentru a le monitoriza activitățile; întrucât 
condițiile de detenție pot juca un rol 
semnificativ în amplificarea sau 
diminuarea riscurilor de radicalizare; 
întrucât penitenciarele ar trebui să 
corecteze criminalii și teroriștii, pentru a-i 
reintegra social, și nu să le faciliteze calea 
către violența extremistă;

Or. en

Amendamentul 287
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Considerentul AK

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AK. întrucât închisorile au devenit 
incubatoare de extremism, în care sunt 
incubați teroriștii; întrucât mulți dintre cei 
care execută pedepse cu închisoarea vor fi 
în curând eliberați înapoi în comunitățile 
lor și există puține resurse pentru a le 
monitoriza activitățile; întrucât condițiile 
de detenție pot juca un rol semnificativ în 
amplificarea sau diminuarea riscurilor de 
radicalizare;

AK. întrucât închisorile au devenit 
incubatoare ale extremismului, în care sunt 
formați teroriștii, în atunci când deținuții 
care prezintă un grad mare de risc nu 
sunt suficient supravegheați și separați de 
restul populației și când nu există 
programe de combatere a radicalizării; 
întrucât mulți dintre cei care execută 
pedepse cu închisoarea vor fi în curând 
eliberați înapoi în comunitățile lor, ceea ce 
impune eforturi de reintegrare mari și 
mai multe resurse pentru a le monitoriza 
activitățile; întrucât condițiile de detenție 
pot juca un rol semnificativ în amplificarea 
sau diminuarea riscurilor de radicalizare;

Or. en

Amendamentul 288
Rachida Dati, Monika Hohlmeier
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Propunere de rezoluție
Considerentul AK

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AK. întrucât închisorile au devenit 
incubatoare de extremism, în care sunt 
incubați teroriștii; întrucât mulți dintre cei 
care execută pedepse cu închisoarea vor fi 
în curând eliberați înapoi în comunitățile 
lor și există puține resurse pentru a le 
monitoriza activitățile; întrucât condițiile 
de detenție pot juca un rol semnificativ în 
amplificarea sau diminuarea riscurilor de 
radicalizare;

AK. întrucât închisorile au devenit 
incubatoare de extremism, în care sunt 
incubați teroriștii; întrucât mulți dintre cei 
care execută pedepse cu închisoarea vor fi 
în curând eliberați înapoi în comunitățile 
lor și există puține resurse pentru a le 
monitoriza activitățile; întrucât condițiile 
de detenție pot juca un rol semnificativ în 
amplificarea sau diminuarea riscurilor de 
radicalizare; întrucât, deși statele membre 
recunosc faptul că se confruntă cu 
radicalizarea deținuților aflați în 
închisoare, prea puține măsuri eficace au 
fost puse în aplicare;

Or. fr

Amendamentul 289
Doru-Claudian Frunzulică

Propunere de rezoluție
Considerentul AK

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AK. întrucât închisorile au devenit 
incubatoare de extremism, în care sunt 
incubați teroriștii; întrucât mulți dintre cei 
care execută pedepse cu închisoarea vor fi 
în curând eliberați înapoi în comunitățile 
lor și există puține resurse pentru a le 
monitoriza activitățile; întrucât condițiile
de detenție pot juca un rol semnificativ în 
amplificarea sau diminuarea riscurilor de 
radicalizare;

AK. întrucât închisorile amplifică și 
accelerează riscul de radicalizare a 
infractorilor, fiind un mediu fertil pentru 
terorism; întrucât mulți dintre cei care 
execută pedepse cu închisoarea vor fi în 
curând eliberați înapoi în comunitățile lor, 
cu nevoi de reintegrare specifice și un risc 
mare de recidivă; întrucât există puține 
resurse pentru a le monitoriza activitățile și 
pentru a-i reintegra în societate; întrucât 
regimurile de detenție și controlul 
riscurilor pot juca un rol semnificativ în 
atenuarea acestor pericole;

Or. en
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Amendamentul 290
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Considerentul AK

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AK. întrucât închisorile au devenit 
incubatoare de extremism, în care sunt 
incubați teroriștii; întrucât mulți dintre cei 
care execută pedepse cu închisoarea vor fi 
în curând eliberați înapoi în comunitățile 
lor și există puține resurse pentru a le 
monitoriza activitățile; întrucât condițiile 
de detenție pot juca un rol semnificativ în 
amplificarea sau diminuarea riscurilor de 
radicalizare;

AK. întrucât situația din interiorul 
multor închisori a dus la radicalizarea 
condamnaților, ceea ce explică faptul că 
multe dintre acestea au devenit 
incubatoare ale extremismului, în care sunt 
formați teroriștii; întrucât mulți dintre cei 
care execută pedepse cu închisoarea vor fi 
în curând eliberați înapoi în comunitățile 
lor și există puține resurse pentru a le 
monitoriza activitățile; întrucât condițiile 
de detenție pot juca un rol semnificativ în 
amplificarea sau diminuarea riscurilor de 
radicalizare;

Or. en

Amendamentul 291
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Considerentul AK

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AK. întrucât închisorile au devenit 
incubatoare de extremism, în care sunt 
incubați teroriștii; întrucât mulți dintre cei 
care execută pedepse cu închisoarea vor fi 
în curând eliberați înapoi în comunitățile 
lor și există puține resurse pentru a le 
monitoriza activitățile; întrucât condițiile 
de detenție pot juca un rol semnificativ în 
amplificarea sau diminuarea riscurilor de 
radicalizare;

AK. întrucât natura specifică a 
custodiei penitenciare amplifică și 
accelerează riscul de radicalizare a 
deținuților, fiind un mediu fertil pentru 
terorism; întrucât mulți dintre cei care 
execută pedepse cu închisoarea vor fi în 
curând eliberați înapoi în comunitățile lor, 
cu nevoi specifice de integrare, și există 
puține resurse pentru a le monitoriza 
activitățile; întrucât condițiile de detenție 
pot juca un rol semnificativ în amplificarea 
sau diminuarea riscurilor de radicalizare;

Or. en
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Amendamentul 292
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Considerentul AK

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AK. întrucât închisorile au devenit 
incubatoare de extremism, în care sunt 
incubați teroriștii; întrucât mulți dintre cei 
care execută pedepse cu închisoarea vor fi 
în curând eliberați înapoi în comunitățile 
lor și există puține resurse pentru a le 
monitoriza activitățile; întrucât condițiile 
de detenție pot juca un rol semnificativ în 
amplificarea sau diminuarea riscurilor de 
radicalizare;

AK. întrucât deținuții pot fi deosebit de 
vulnerabili la radicalizare; întrucât mulți 
deținuți radicalizați vor fi în curând 
eliberați înapoi în comunitățile lor, iar 
monitorizarea acestor persoane care 
prezintă un risc ridicat va necesita extrem 
de multe resurse pentru serviciile de 
securitate ale statelor membre, deoarece 
riscul de recidivă este mare; întrucât 
condițiile de detenție pot juca un rol 
semnificativ în amplificarea sau 
diminuarea riscurilor de radicalizare;

Or. en

Amendamentul 293
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul AK

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AK. întrucât închisorile au devenit 
incubatoare de extremism, în care sunt 
incubați teroriștii; întrucât mulți dintre cei 
care execută pedepse cu închisoarea vor fi 
în curând eliberați înapoi în comunitățile 
lor și există puține resurse pentru a le 
monitoriza activitățile; întrucât condițiile 
de detenție pot juca un rol semnificativ în 
amplificarea sau diminuarea riscurilor de 
radicalizare;

AK. întrucât închisorile au devenit 
incubatoare de extremism, în care sunt 
incubați teroriștii; întrucât un număr mare 
de deținuți necesită proceduri de 
monitorizare și mijloace ad hoc, ținând 
seama de standardele europene din 
domeniul justiției și al drepturilor 
fundamentale; întrucât condițiile de 
detenție pot juca un rol semnificativ în 
amplificarea sau diminuarea riscurilor de 
radicalizare;

Or. fr
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Amendamentul 294
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Considerentul AKa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AKa. întrucât este esențial să se instituie 
măsuri de monitorizare pentru foștii 
deținuți care au prezentat semne de 
radicalizare în cursul sau înaintea luării 
în custodie publică; întrucât trebuie 
create structuri care să asiste aceste 
persoane în societate după ce au fost 
eliberate;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AKa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AKa. întrucât contactul cu persoanele 
radicalizate din închisori nu se poate 
realiza în condiții bune fără cooperarea 
între personalul penitenciar, șefii 
închisorilor, poliție și serviciile de 
informații, inclusiv în contextul tranziției 
de după eliberare;

Or. en

Amendamentul 296
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis
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Propunere de rezoluție
Considerentul AKa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AKa. întrucât o gestionare eficientă a 
penitenciarelor ar trebui să beneficieze de 
fonduri și de personal adecvat pentru a-și 
îndeplini misiunea de securitate și 
reabilitare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AKb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AKb. întrucât condițiile inumane de 
detenție și supraaglomerarea pot conduce 
la creșterea radicalizării și la extinderea 
influenței recrutorilor extremiști violenți 
și pot reduce posibilitățile de reabilitare;

Or. en

Amendamentul 298
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Considerentul AKc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AKc. întrucât regimurile sistemelor 
penitenciare trebuie să respecte pe deplin 
libertatea religioasă, permițând 
deținuților să își practice religia, asistați 
de reprezentanți autorizați și pregătiți 
corespunzător ai religiei sau 
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convingerilor lor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AKd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AKd. întrucât personalul penitenciar 
exercită o funcție esențială în numele 
comunității și ar trebui să dispună de 
condiții de muncă care să corespundă 
calificărilor lor și care să țină seama de 
caracterul solicitant al activității lor, în 
special atunci când este vorba de 
interacțiunea cu deținuții radicali;

Or. en

Amendamentul 300
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Propunere de rezoluție
Considerentul AKa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AKa. întrucât acoperirea mediatică 
excesivă a atacurilor teroriste servește 
interesele teroriștilor în două moduri: 
multiplicând impactul atacurilor, 
răspândind teroarea și scăzând încrederea 
populației; și conferind fără să vrea 
teroriștilor o aură eroică, prin faptul că le 
publică numele, imaginea, declarațiile de 
justificare și notele lăsate înainte de a 
muri;

Or. en
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Amendamentul 301
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller

Propunere de rezoluție
Considerentul AL
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

AL. întrucât păstrarea datelor este o 
componentă esențială a procesului de 
anchetă; întrucât autoritățile polițienești și 
judiciare se bazează, de obicei, foarte mult 
pe date transmise în cadrul comunicațiilor 
pentru a proceda la instrumentarea 
dosarelor lor cu succes; întrucât, pentru ca 
interoperabilitatea sistemelor de 
informații să ajungă la potențialul său 
maxim, sunt vitale regimuri armonizate
de păstrare a datelor în întreaga UE;
întrucât necesitatea unui regim adecvat de 
păstrare a datelor pentru lupta împotriva 
terorismului a fost evocată în mod 
constant în cadrul activității Comisiei 
TERR;

AL. întrucât, într-o societate 
democratică, legalitatea oricărui sistem de 
păstrare a datelor nu este determinată 
numai de caracterul său necesar, ci și de 
proporționalitate; întrucât, în hotărârea sa 
privind anularea Directivei 2006/24/CE, 
CJUE a afirmat că legislația privind 
păstrarea datelor nu poate fi considerată 
justificată într-o societate democratică 
dacă nu impune nicio relație între datele a 
căror păstrare este prevăzută și o 
amenințare pentru securitatea publică și, 
în special, dacă nu este limitată la o 
păstrare care privește fie datele aferente 
unei perioade și/sau unei zone geografice 
și/sau unui cerc de persoane care pot fi 
implicate într-un fel sau altul într-o 
infracțiune gravă, fie persoane care, din 
alte motive, ar putea să contribuie, prin 
păstrarea datelor lor, la combaterea 
infracționalității ; întrucât în 2016, în 
cauzele conexate C-203/15 și C-698/15, 
Tele2Sverige și Watson, CJUE a 
considerat, de asemenea, că sistemele 
naționale de păstrare a datelor trebuie 
evaluate în raport cu Carta drepturilor 
fundamentale a UE, deoarece articolul 15 
alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE a
Parlamentului European și a Consiliului 
din12 iulie 2002 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal și protecția 
vieții private în sectorul comunicațiilor 
electronice (Directiva privind viața privată 
și comunicațiile electronice), modificată 
prin Directiva 2009/136/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2009, trebuie interpretat
în sensul că se opune unei reglementări 
naționale care prevede, în scopul 
combaterii infracționalității, o păstrare 
generalizată și nediferențiată a 
ansamblului datelor de transfer și al 
datelor de localizare ale tuturor 
abonaților și utilizatorilor înregistrați în 
ceea ce privește toate mijloacele de 
comunicare electronică;
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Or. en

Amendamentul 302
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul AL

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AL. întrucât păstrarea datelor este o 
componentă esențială a procesului de 
anchetă; întrucât autoritățile polițienești și 
judiciare se bazează, de obicei, foarte mult 
pe date transmise în cadrul comunicațiilor 
pentru a proceda la instrumentarea 
dosarelor lor cu succes; întrucât, pentru ca 
interoperabilitatea sistemelor de 
informații să ajungă la potențialul său 
maxim, sunt vitale regimuri armonizate 
de păstrare a datelor în întreaga UE; 
întrucât necesitatea unui regim adecvat de 
păstrare a datelor pentru lupta împotriva 
terorismului a fost evocată în mod 
constant în cadrul activității Comisiei 
TERR;

AL. întrucât păstrarea datelor poate fi 
un instrument util al procesului de 
anchetă; întrucât autoritățile polițienești și 
judiciare se bazează, de obicei, foarte mult 
pe date transmise în cadrul comunicațiilor 
pentru a proceda la instrumentarea 
dosarelor lor cu succes;

Or. en

Amendamentul 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Considerentul AL

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AL. întrucât păstrarea datelor este o 
componentă esențială a procesului de 
anchetă; întrucât autoritățile polițienești 
și judiciare se bazează, de obicei, foarte 
mult pe date transmise în cadrul 
comunicațiilor pentru a proceda la 
instrumentarea dosarelor lor cu succes; 
întrucât, pentru ca interoperabilitatea 

AL. întrucât păstrarea generalizată a 
datelor de comunicații reprezintă o 
limitare severă a dreptului la respectarea 
vieții private și la confidențialitatea 
comunicațiilor; întrucât autoritățile 
judiciare acordă, de obicei, acces poliției 
la datele comunicațiilor în cadrul unei 
anchete;
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sistemelor de informații să ajungă la 
potențialul său maxim, sunt vitale 
regimuri armonizate de păstrare a datelor 
în întreaga UE; întrucât necesitatea unui 
regim adecvat de păstrare a datelor pentru 
lupta împotriva terorismului a fost 
evocată în mod constant în cadrul 
activității Comisiei TERR;

Or. en

Amendamentul 304
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul AL

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AL. întrucât păstrarea datelor este o 
componentă esențială a procesului de 
anchetă; întrucât autoritățile polițienești și 
judiciare se bazează, de obicei, foarte mult 
pe date transmise în cadrul comunicațiilor 
pentru a proceda la instrumentarea 
dosarelor lor cu succes; întrucât, pentru ca 
interoperabilitatea sistemelor de 
informații să ajungă la potențialul său 
maxim, sunt vitale regimuri armonizate 
de păstrare a datelor în întreaga UE;
întrucât necesitatea unui regim adecvat de 
păstrare a datelor pentru lupta împotriva 
terorismului a fost evocată în mod 
constant în cadrul activității Comisiei 
TERR;

AL. întrucât autoritățile polițienești și 
judiciare se bazează, de obicei, foarte mult 
pe date transmise în cadrul comunicațiilor 
pentru a proceda la instrumentarea 
dosarelor lor cu succes; întrucât
necesitatea unui regim adecvat de 
păstrare a datelor pentru lupta împotriva 
terorismului a fost evocată în mod 
constant în cadrul activității Comisiei 
TERR, dar că acesta trebuie să fie extrem
de strict pentru a se evita orice abatere și a 
se asigura protecția drepturilor 
cetățenilor, după cum a indicat în mod 
repetat CJUE;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AL
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

AL. întrucât păstrarea datelor este o 
componentă esențială a procesului de 
anchetă; întrucât autoritățile polițienești și 
judiciare se bazează, de obicei, foarte mult 
pe date transmise în cadrul comunicațiilor 
pentru a proceda la instrumentarea 
dosarelor lor cu succes; întrucât, pentru ca 
interoperabilitatea sistemelor de 
informații să ajungă la potențialul său 
maxim, sunt vitale regimuri armonizate 
de păstrare a datelor în întreaga UE; 
întrucât necesitatea unui regim adecvat de 
păstrare a datelor pentru lupta împotriva 
terorismului a fost evocată în mod 
constant în cadrul activității Comisiei 
TERR;

AL. întrucât păstrarea datelor, ținând 
seama în mod corespunzător de 
jurisprudența Curții de Justiție a UE, este 
o componentă esențială a procesului de 
anchetă; întrucât autoritățile polițienești și 
judiciare se bazează, de obicei, foarte mult
pe date transmise în cadrul comunicațiilor 
pentru a proceda la instrumentarea 
dosarelor lor cu succes; întrucât
necesitatea unui regim adecvat de 
păstrare a datelor pentru lupta împotriva 
terorismului, ținând seama în mod 
corespunzător de jurisprudența Curții de 
Justiție a UE, a fost evocată în mod 
constant în cadrul activității Comisiei 
TERR;

Or. en

Amendamentul 306
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Considerentul AL

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AL. întrucât păstrarea datelor este o 
componentă esențială a procesului de 
anchetă; întrucât autoritățile polițienești și 
judiciare se bazează, de obicei, foarte mult 
pe date transmise în cadrul comunicațiilor 
pentru a proceda la instrumentarea 
dosarelor lor cu succes; întrucât, pentru ca 
interoperabilitatea sistemelor de informații 
să ajungă la potențialul său maxim, sunt 
vitale regimuri armonizate de păstrare a 
datelor în întreaga UE; întrucât necesitatea 
unui regim adecvat de păstrare a datelor 
pentru lupta împotriva terorismului a fost 
evocată în mod constant în cadrul 
activității Comisiei TERR;

AL. întrucât păstrarea datelor este o 
componentă esențială a procesului de 
anchetă; întrucât autoritățile polițienești și 
judiciare se bazează, de obicei, foarte mult 
pe date transmise în cadrul comunicațiilor 
pentru a proceda la instrumentarea 
dosarelor lor cu succes; întrucât, pentru ca 
interoperabilitatea sistemelor de informații 
să ajungă la potențialul său maxim, sunt 
esențiale regimuri armonizate de păstrare a 
datelor, de evaluare și prelucrare în 
întreaga UE; întrucât necesitatea unui 
regim adecvat de păstrare a datelor pentru 
lupta împotriva terorismului a fost evocată 
în mod constant în cadrul activității 
Comisiei TERR;
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Or. de

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul AL

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AL. întrucât păstrarea datelor este o 
componentă esențială a procesului de 
anchetă; întrucât autoritățile polițienești și 
judiciare se bazează, de obicei, foarte mult 
pe date transmise în cadrul comunicațiilor 
pentru a proceda la instrumentarea 
dosarelor lor cu succes; întrucât, pentru ca 
interoperabilitatea sistemelor de informații 
să ajungă la potențialul său maxim, sunt 
vitale regimuri armonizate de păstrare a 
datelor în întreaga UE; întrucât necesitatea 
unui regim adecvat de păstrare a datelor 
pentru lupta împotriva terorismului a fost 
evocată în mod constant în cadrul 
activității Comisiei TERR;

AL. întrucât păstrarea datelor este o 
componentă esențială a procesului de 
anchetă; întrucât autoritățile polițienești și 
judiciare și serviciile de informații se 
bazează, de obicei, foarte mult pe date 
transmise în cadrul comunicațiilor pentru a 
proceda la instrumentarea dosarelor lor cu 
succes; întrucât, pentru ca 
interoperabilitatea sistemelor de informații 
să ajungă la potențialul său maxim, sunt 
vitale regimuri armonizate de păstrare a 
datelor în întreaga UE; întrucât necesitatea 
unui regim adecvat de păstrare a datelor 
pentru lupta împotriva terorismului a fost 
evocată în mod constant în cadrul 
activității Comisiei TERR;

Or. en

Amendamentul 308
Doru-Claudian Frunzulică

Propunere de rezoluție
Considerentul AL

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AL. întrucât păstrarea datelor este o 
componentă esențială a procesului de 
anchetă; întrucât autoritățile polițienești și 
judiciare se bazează, de obicei, foarte mult 
pe date transmise în cadrul comunicațiilor 
pentru a proceda la instrumentarea 

AL. întrucât păstrarea datelor este o 
componentă esențială a procesului de 
anchetă; întrucât autoritățile competente se 
bazează, de obicei, foarte mult pe date 
transmise în cadrul comunicațiilor pentru a 
proceda la instrumentarea dosarelor lor cu 
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dosarelor lor cu succes; întrucât, pentru ca 
interoperabilitatea sistemelor de informații 
să ajungă la potențialul său maxim, sunt 
vitale regimuri armonizate de păstrare a 
datelor în întreaga UE; întrucât necesitatea 
unui regim adecvat de păstrare a datelor 
pentru lupta împotriva terorismului a fost 
evocată în mod constant în cadrul 
activității Comisiei TERR;

succes; întrucât, pentru ca 
interoperabilitatea sistemelor de informații 
să ajungă la potențialul său maxim, sunt 
vitale regimuri armonizate de păstrare a 
datelor în întreaga UE; întrucât necesitatea 
unui regim adecvat de păstrare a datelor 
pentru lupta împotriva terorismului a fost 
evocată în mod constant în cadrul 
activității Comisiei TERR;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul ALa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ALa. întrucât, în absența oricăror 
norme privind păstrarea datelor, 
principalul rezultat negativ va fi lipsa 
datelor necesare, deoarece nu pot fi 
stocate de către furnizorii de servicii de 
comunicații, în special atunci când nu au 
nevoie de datele respective din motive 
operaționale și comerciale, și nici 
comunicate autorităților de aplicare a 
legii atunci când le cer în mod legal acest 
lucru; întrucât, dacă organismele 
autorizate și judecătorii nu dispun de date 
la nivelul statelor membre din cauza 
absenței obligației de a le păstra, 
satisfacerea cererilor de asistență 
judiciară reciprocă și schimburile 
multilaterale la nivelul UE vor fi, de 
asemenea, imposibile, iar cooperarea 
transfrontalieră în materie de aplicare a 
legii și cooperarea judiciară în ansamblu 
sunt și vor fi afectate negativ;

Or. en
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Amendamentul 310
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Propunere de rezoluție
Considerentul ALa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ALa. întrucât serviciile de poliție și 
serviciile de informații primesc, 
prelucrează și transmit informații 
clasificate și alte informații care nu sunt 
clasificate, ceea ce implică regimuri 
diferite în toate etapele de utilizare a 
informațiilor respective; întrucât este 
necesar, de asemenea, să se facă distincția 
între „informații”, un concept care 
implică prelucrarea de către profesioniști 
pentru o utilizare precisă, și simplele 
informații; întrucât trebuie să se facă 
distincție între culegerea de informații în 
materie penală referitoare la o misiune a 
poliției judiciare și informațiile de 
securitate tratate într-un cadru 
administrativ;

Or. fr

Amendamentul 311
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul AM

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AM. întrucât utilizarea criptării de către 
teroriști pentru a-și proteja comunicațiile 
sau datele stocate reprezintă o provocare 
considerabilă pentru autoritățile de 
aplicare a legii, blocând accesul la 
informații și elemente de probă esențiale; 
întrucât criptarea devine deosebit de 
critică chiar și atunci când prestatorii 
responsabili de servicii online nu doresc 
sau nu pot să decripteze comunicațiile;

AM. întrucât noile tehnologii nu ar 
trebui să fie văzute ca amenințări și 
întrucât progresele tehnologice cu privire 
la criptare îmbunătățesc securitatea 
generală a sistemelor informatice, inclusiv 
prin faptul că permit utilizatorilor finali 
să își protejeze mai bine datele și 
comunicațiile; întrucât, cu toate acestea, 
există încă lacune semnificative în 
securizarea comunicațiilor și întrucât 
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tehnicile de tip „onion routing” și rețele 
ascunse pot fi folosite de utilizatori rău-
intenționați, inclusiv de teroriști ; întrucât 
aceasta ridică probleme majore pentru 
anchete;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AM

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AM. întrucât utilizarea criptării de către 
teroriști pentru a-și proteja comunicațiile 
sau datele stocate reprezintă o provocare 
considerabilă pentru autoritățile de 
aplicare a legii, blocând accesul la 
informații și elemente de probă esențiale; 
întrucât criptarea devine deosebit de 
critică chiar și atunci când prestatorii 
responsabili de servicii online nu doresc 
sau nu pot să decripteze comunicațiile;

AM. întrucât Parlamentul European a 
solicitat în mod repetat utilizarea criptării, 
în special în cazul datelor în tranzit, și a 
cerut să nu fie subminate eforturile de 
creare a unor standarde de criptare;

Or. en

Amendamentul 313
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul AM

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AM. întrucât utilizarea criptării de către 
teroriști pentru a-și proteja comunicațiile 
sau datele stocate reprezintă o provocare 
considerabilă pentru autoritățile de aplicare 
a legii, blocând accesul la informații și 
elemente de probă esențiale; întrucât 
criptarea devine deosebit de critică chiar și 
atunci când prestatorii responsabili de 

AM. întrucât utilizarea criptării (care are 
un caracter pozitiv, în sine) de către 
teroriști pentru a-și proteja comunicațiile 
sau datele stocate reprezintă o provocare 
considerabilă pentru autoritățile de aplicare 
a legii, blocând accesul la informații și 
elemente de probă esențiale și solicitate 
prin hotărâre judecătorească; întrucât 
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servicii online nu doresc sau nu pot să 
decripteze comunicațiile;

criptarea devine deosebit de problematică 
mai ales atunci când prestatorii 
responsabili de servicii online nu doresc 
sau nu pot să decripteze comunicațiile; 
întrucât refuzul de a proceda la decriptare 
este intolerabil;

Or. fr

Amendamentul 314
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Considerentul AM

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AM. întrucât utilizarea criptării de către 
teroriști pentru a-și proteja comunicațiile 
sau datele stocate reprezintă o provocare 
considerabilă pentru autoritățile de 
aplicare a legii, blocând accesul la 
informații și elemente de probă esențiale;
întrucât criptarea devine deosebit de 
critică chiar și atunci când prestatorii 
responsabili de servicii online nu doresc 
sau nu pot să decripteze comunicațiile;

AM. întrucât utilizarea criptării 
puternice este coloana vertebrală a 
societății moderne, inclusiv în ceea ce
privește comunicarea și industria;
întrucât slăbirea tehnologiei de criptare 
va afecta grav securitatea vieții sociale și 
economice în ansamblu.

Or. en

Amendamentul 315
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Considerentul AM

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AM. întrucât utilizarea criptării de către 
teroriști pentru a-și proteja comunicațiile 
sau datele stocate reprezintă o provocare 
considerabilă pentru autoritățile de aplicare 
a legii, blocând accesul la informații și 
elemente de probă esențiale; întrucât 
criptarea devine deosebit de critică chiar și 

AM. întrucât utilizarea criptării de către 
teroriști pentru a-și proteja comunicațiile 
sau datele stocate reprezintă o provocare 
considerabilă pentru serviciile civile de 
informații, pentru agențiile de securitate 
și pentru autoritățile de aplicare a legii, 
blocând accesul la informații și la elemente 
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atunci când prestatorii responsabili de 
servicii online nu doresc sau nu pot să 
decripteze comunicațiile;

de probă esențiale; întrucât criptarea devine 
deosebit de critică chiar și atunci când 
prestatorii responsabili de servicii online 
nu doresc sau nu pot să decripteze 
comunicațiile;

Or. de

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul AM

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AM. întrucât utilizarea criptării de către 
teroriști pentru a-și proteja comunicațiile 
sau datele stocate reprezintă o provocare 
considerabilă pentru autoritățile de aplicare 
a legii, blocând accesul la informații și 
elemente de probă esențiale; întrucât 
criptarea devine deosebit de critică chiar și 
atunci când prestatorii responsabili de 
servicii online nu doresc sau nu pot să 
decripteze comunicațiile;

AM. întrucât utilizarea criptării de către 
teroriști pentru a-și proteja comunicațiile 
sau datele stocate reprezintă o provocare 
considerabilă pentru autoritățile de aplicare 
a legii și serviciile de informații, blocând 
accesul la informații și elemente de probă 
esențiale; întrucât criptarea devine deosebit 
de critică chiar și atunci când prestatorii 
responsabili de servicii online nu doresc 
sau nu pot să decripteze comunicațiile;

Or. en

Amendamentul 317
Doru-Claudian Frunzulică

Propunere de rezoluție
Considerentul AM

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AM. întrucât utilizarea criptării de către 
teroriști pentru a-și proteja comunicațiile 
sau datele stocate reprezintă o provocare 
considerabilă pentru autoritățile de 
aplicare a legii, blocând accesul la 
informații și elemente de probă esențiale; 
întrucât criptarea devine deosebit de critică 

AM. întrucât utilizarea criptării de către 
teroriști pentru a-și proteja comunicațiile 
sau datele stocate reprezintă o provocare 
considerabilă pentru autoritățile naționale 
competente, blocând accesul la informații 
și elemente de probă esențiale; întrucât 
criptarea devine deosebit de critică chiar și 
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chiar și atunci când prestatorii responsabili 
de servicii online nu doresc sau nu pot să 
decripteze comunicațiile;

atunci când prestatorii responsabili de 
servicii online nu doresc sau nu pot să 
decripteze comunicațiile;

Or. en

Amendamentul 318
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul AM

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AM. întrucât utilizarea criptării de către 
teroriști pentru a-și proteja comunicațiile 
sau datele stocate reprezintă o provocare 
considerabilă pentru autoritățile de aplicare 
a legii, blocând accesul la informații și 
elemente de probă esențiale; întrucât 
criptarea devine deosebit de critică chiar 
și atunci când prestatorii responsabili de 
servicii online nu doresc sau nu pot să 
decripteze comunicațiile;

AM. întrucât utilizarea criptării pe de o 
parte va avea o contribuție semnificativă 
la securitate în domeniul IT, dar pe de 
altă parte va fi folosită și de teroriști 
pentru a-și proteja comunicările sau datele 
stocate, ceea ce reprezintă o provocare 
considerabilă pentru autoritățile de aplicare 
a legii, întrucât le poate fi blocat accesul la 
informații și probe esențiale;

Or. en

Amendamentul 319
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Considerentul AM

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AM. întrucât utilizarea criptării de către 
teroriști pentru a-și proteja comunicațiile 
sau datele stocate reprezintă o provocare 
considerabilă pentru autoritățile de aplicare 
a legii, blocând accesul la informații și 
elemente de probă esențiale; întrucât 
criptarea devine deosebit de critică chiar și 
atunci când prestatorii responsabili de 
servicii online nu doresc sau nu pot să 
decripteze comunicațiile;

AM. întrucât utilizarea criptării de către 
teroriști pentru a-și proteja comunicațiile 
sau datele stocate reprezintă o provocare 
considerabilă pentru autoritățile de aplicare 
a legii, blocând accesul la informații și 
elemente de probă; întrucât criptarea 
devine deosebit de critică chiar și atunci 
când prestatorii responsabili de servicii 
online nu doresc sau nu pot să decripteze 
comunicațiile;
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Or. fr

Amendamentul 320
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul AMa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AMa. întrucât reacțiile de politică 
direcționate înspre supravegherea în 
masă și suspiciunea generalizată sunt 
costisitoare și ineficiente, consumând 
resurse care ar putea fi utilizate altfel mai 
bine, cum ar fi pentru o supraveghere 
precis orientată, și pun în pericol 
trăsăturile definitoriii ale unei societăți 
deschise, în care libertatea, dreptul la 
viață privată și prezumpția de nevinovăție 
trebuie respectate;

Or. en

Amendamentul 321
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul AMa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AMa. întrucât utilizarea unor noi canale 
de comunicare, cum ar fi jocurile video 
(de exemplu, „clash of clans”, varianta 
pentru telefoane mobile), complică și mai 
mult această sarcină;

Or. fr

Amendamentul 322
Dominique Martin
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Propunere de rezoluție
Considerentul AN

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AN. întrucât există un cadru fragmentat 
de sisteme existente, de noi sisteme în curs 
de dezvoltare, de propuneri pentru 
viitoarele sisteme și de propuneri de 
reforme pentru corectarea lacunelor și 
barierelor identificate încă în curs de 
negociere; întrucât acest cadru fragmentat 
este rezultatul unor factori istorici și al 
unei abordări reactive în propunerea și 
adoptarea de noi acte legislative;

AN. întrucât există un cadru fragmentat 
de sisteme existente, de noi sisteme în curs 
de dezvoltare, de propuneri pentru 
viitoarele sisteme și de propuneri de 
reforme pentru corectarea lacunelor și 
barierelor identificate încă în curs de 
negociere;

Or. fr

Amendamentul 323
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Considerentul AN

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AN. întrucât există un cadru fragmentat 
de sisteme existente, de noi sisteme în curs 
de dezvoltare, de propuneri pentru 
viitoarele sisteme și de propuneri de 
reforme pentru corectarea lacunelor și 
barierelor identificate încă în curs de 
negociere; întrucât acest cadru fragmentat 
este rezultatul unor factori istorici și al 
unei abordări reactive în propunerea și 
adoptarea de noi acte legislative;

AN. întrucât există un cadru fragmentat 
de sisteme existente, de noi sisteme în curs 
de dezvoltare, de propuneri pentru 
viitoarele sisteme și de propuneri de 
reforme pentru corectarea lacunelor și 
barierelor identificate încă în curs de 
negociere; întrucât trebuie găsit un 
echilibru adecvat între asigurarea 
interoperabilității sistemelor și necesitatea 
respectării drepturilor fundamentale, 
după ce a fost confirmată necesitatea și 
proporționalitatea interoperabilității;

Or. en

Amendamentul 324
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan
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Propunere de rezoluție
Considerentul AN

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AN. întrucât există un cadru fragmentat 
de sisteme existente, de noi sisteme în curs 
de dezvoltare, de propuneri pentru
viitoarele sisteme și de propuneri de 
reforme pentru corectarea lacunelor și 
barierelor identificate încă în curs de 
negociere; întrucât acest cadru fragmentat
este rezultatul unor factori istorici și al unei 
abordări reactive în propunerea și 
adoptarea de noi acte legislative;

AN. întrucât există mai multe sisteme 
de informații în UE, fiecare cu propriile 
obiective; întrucât există și noi sisteme în 
curs de dezvoltare, precum și propuneri 
legislative pentru viitoare sisteme; întrucât 
acest cadru divers este rezultatul unor 
factori istorici și al absenței unei evaluări 
sistematice a eficienței, necesității și 
proporționalității instrumentelor de 
securitate ale UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AN

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AN. întrucât există un cadru fragmentat 
de sisteme existente, de noi sisteme în curs 
de dezvoltare, de propuneri pentru 
viitoarele sisteme și de propuneri de 
reforme pentru corectarea lacunelor și 
barierelor identificate încă în curs de 
negociere; întrucât acest cadru fragmentat 
este rezultatul unor factori istorici și al 
unei abordări reactive în propunerea și 
adoptarea de noi acte legislative;

AN. întrucât există un cadru fragmentat 
de sisteme existente, de noi sisteme în curs 
de dezvoltare, de propuneri pentru 
viitoarele sisteme și de propuneri de 
reforme pentru corectarea lacunelor și 
barierelor identificate încă în curs de 
negociere; întrucât trebuie găsit un 
echilibru adecvat între asigurarea 
interoperabilității sistemelor și necesitatea 
respectării drepturilor fundamentale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul ANa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

ANa. întrucât SIS este cel mai mare, cel 
mai utilizat și cel mai eficient sistem 
informatic al Uniunii Europene în spațiul 
de libertate, securitate și justiție și este 
sprijinit de rețeaua birourilor SIRENE, 
oferind o valoare adăugată semnificativă 
în domeniul cooperării polițienești 
internaționale și al controlului 
frontierelor, în special în combaterea 
terorismului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AO. întrucât datele cu privire la 
schimburile de informații arată că un 
număr mic de țări sunt responsabile de o 
mare parte a conținutului disponibil în 
bazele de date ale UE și de căutările 
efectuate în acestea;

AO. întrucât schimburile de informații 
s-au intensificat semnificativ de la 
atacurile de la Paris, însă datele cu privire 
la aceste schimburi arată că un număr mic 
de țări sunt responsabile de o mare parte a 
conținutului disponibil în bazele de date ale 
UE și de căutările efectuate în acestea;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AO. întrucât datele cu privire la AO. întrucât datele cu privire la 
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schimburile de informații arată că un 
număr mic de țări sunt responsabile de o 
mare parte a conținutului disponibil în 
bazele de date ale UE și de căutările 
efectuate în acestea;

schimburile de informații arată că un 
număr mic de state membre sunt 
responsabile de o mare parte a conținutului 
disponibil în bazele de date ale UE și de 
căutările efectuate în acestea;

Or. en

Amendamentul 329
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Considerentul AP

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AP. întrucât există o serie de obstacole 
în calea funcționării corespunzătoare a 
sistemelor de informații, cum ar fi absența 
implementării sau implementarea 
incompletă, lipsa de cunoștințe despre 
sistemele existente și/sau lipsa de formare 
suficientă cu privire la acestea, precum și 
de lipsa de resurse suficiente sau a unei 
baze materiale adecvate;

AP. întrucât există o serie de obstacole 
în calea funcționării corespunzătoare a 
sistemelor de informații, cum ar fi absența 
totală a implementării sau implementarea
incompletă, lipsa de cunoștințe despre 
sistemele existente, și/sau lipsa de formare 
suficientă cu privire la acestea, 
insuficiența resurselor, lipsa unei baze 
materiale adecvate și calitatea scăzută a 
sistemelor de informații;

Or. en

Amendamentul 330
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul AP

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AP. întrucât există o serie de obstacole 
în calea funcționării corespunzătoare a 
sistemelor de informații, cum ar fi absența 
implementării sau implementarea 
incompletă, lipsa de cunoștințe despre 
sistemele existente și/sau lipsa de formare 
suficientă cu privire la acestea, precum și 

AP. întrucât există o serie de obstacole 
în calea funcționării corespunzătoare a 
sistemelor de informații, cum ar fi absența 
implementării sau implementarea 
incompletă, lipsa de cunoștințe despre 
sistemele existente și/sau lipsa de formare 
suficientă cu privire la acestea, precum și 
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de lipsa de resurse suficiente sau a unei 
baze materiale adecvate;

de lipsa de resurse suficiente și de personal 
sau a unei baze materiale adecvate;

Or. fr

Amendamentul 331
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul AQ

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AQ. întrucât sistemele de informații pot 
fi împărțite în sisteme centralizate și 
descentralizate, primele fiind gestionate 
de către UE și agențiile sale, iar cele din 
urmă de către statele membre; întrucât 
sistemele de informații centralizate includ 
Sistemul de informații Schengen (SIS), 
Sistemul de informații privind vizele 
(VIS), Eurodac, Sistemul de intrare/ieșire 
(EES), Propunerea de sistem european de 
informații și de autorizare privind 
călătoriile (ETIAS), precum și 
Propunerea de sistem european de 
informații cu privire la cazierele judiciare 
pentru resortisanții țărilor terțe (ECRIS-
TCN);

eliminat

Or. en

Amendamentul 332
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul AR

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AR. întrucât sistemele descentralizate 
și mecanismele pentru schimbul de 
informații sunt gestionate de către 
autoritățile statelor membre și includ: 
sistemul european de informații cu privire 

eliminat
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la cazierele judiciare (ECRIS), pentru 
schimbul de informații privind cazierele 
judiciare naționale; sistemul UE de 
înregistrare a numelor pasagerilor (PNR) 
care impune companiilor aeriene să 
partajeze datele pasagerilor cu autoritățile 
naționale pentru toate zborurile dintre UE 
și țările terțe; Sistemul de informații 
prealabile privind pasagerii (APIS) care 
colectează informații cu privire la 
pasageri înaintea zborurilor de intrare în 
UE; și cadrul Prüm pentru schimbul de 
date referitoare la ADN, amprente digitale 
și date privind înmatricularea vehiculelor;

Or. en

Amendamentul 333
Helga Stevens

Propunere de rezoluție
Considerentul AR

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AR. întrucât sistemele descentralizate și 
mecanismele pentru schimbul de informații 
sunt gestionate de către autoritățile statelor 
membre și includ: sistemul european de 
informații cu privire la cazierele judiciare 
(ECRIS), pentru schimbul de informații 
privind cazierele judiciare naționale; 
sistemul UE de înregistrare a numelor 
pasagerilor (PNR) care impune 
companiilor aeriene să partajeze datele 
pasagerilor cu autoritățile naționale pentru 
toate zborurile dintre UE și țările terțe; 
Sistemul de informații prealabile privind 
pasagerii (APIS) care colectează informații 
cu privire la pasageri înaintea zborurilor de 
intrare în UE; și cadrul Prüm pentru 
schimbul de date referitoare la ADN, 
amprente digitale și date privind 
înmatricularea vehiculelor;

AR. întrucât sistemele descentralizate și 
mecanismele pentru schimbul de informații 
sunt gestionate de către autoritățile statelor 
membre și includ: sistemul european de
informații cu privire la cazierele judiciare 
(ECRIS), pentru schimbul de informații 
privind cazierele judiciare naționale; 
sistemul național de colectare a numelor 
pasagerilor (PNR) care impune 
companiilor aeriene să transmită datele 
pasagerilor autorităților naționale pentru 
toate zborurile din interiorul UE și dintre 
țările terțe și UE; Sistemul de informații 
prealabile privind pasagerii (APIS) care 
colectează informații cu privire la pasageri 
înaintea zborurilor de intrare în UE; și 
cadrul Prüm pentru schimbul de date 
referitoare la ADN, amprente digitale și 
date privind înmatricularea vehiculelor;

Or. nl
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Amendamentul 334
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Considerentul ARa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ARa. întrucât, în ciuda apelurilor 
repetate pentru instituirea urgentă a 
sistemului european de înregistrare a 
datelor pasagerilor (PNR), nu toate statele 
membre au demonstrat același 
angajament, iar majoritatea nu au 
respectat termenul de transpunere a 
acestei legislații; întrucât statele membre 
care au depășit termenul limită de 
transpunere ar trebui să ia fără întârziere 
toate măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare integrală și imediată a directivei;

Or. fr

Amendamentul 335
Birgit Sippel, Péter Niedermüller

Propunere de rezoluție
Considerentul AS

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AS. întrucât sunt în curs de punere în 
aplicare mai multe proiecte-pilot pentru a 
depăși dezavantajele unui sistem PNR 
descentralizat al UE; întrucât este necesar 
un răspuns rapid la solicitările din partea 
unităților de informații despre pasageri 
(PIU) din alte state membre, lucru care s-
ar putea dovedi a fi o provocare, deoarece 
acestea sunt prelucrate manual;

eliminat

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AS

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AS. întrucât sunt în curs de punere în 
aplicare mai multe proiecte-pilot pentru a 
depăși dezavantajele unui sistem PNR 
descentralizat al UE; întrucât este necesar 
un răspuns rapid la solicitările din partea 
unităților de informații despre pasageri 
(PIU) din alte state membre, lucru care s-
ar putea dovedi a fi o provocare, deoarece 
acestea sunt prelucrate manual;

AS. întrucât sunt în curs de punere în 
aplicare mai multe proiecte-pilot pentru a 
depăși dezavantajele unui sistem PNR 
descentralizat al UE; întrucât este necesar 
un răspuns rapid la solicitările din partea 
unităților de informații despre pasageri 
(PIU) din alte state membre;

Or. en

Amendamentul 337
Dominique Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul AS

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AS. întrucât sunt în curs de punere în 
aplicare mai multe proiecte-pilot pentru a 
depăși dezavantajele unui sistem PNR 
descentralizat al UE; întrucât este necesar 
un răspuns rapid la solicitările din partea 
unităților de informații despre pasageri 
(PIU) din alte state membre, lucru care s-ar 
putea dovedi a fi o provocare, deoarece 
acestea sunt prelucrate manual;

AS. întrucât sunt în curs de punere în 
aplicare mai multe proiecte-pilot pentru a 
depăși dezavantajele unui sistem PNR 
descentralizat al UE; întrucât este necesar 
un răspuns rapid la solicitările din partea 
unităților de informații despre pasageri 
(PIU) din alte state membre, lucru care s-ar 
putea dovedi a fi o provocare, deoarece 
acestea sunt încă prelucrate manual;

Or. fr

Amendamentul 338
Eva Joly
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Propunere de rezoluție
Considerentul AS

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AS. întrucât sunt în curs de punere în 
aplicare mai multe proiecte-pilot pentru a 
depăși dezavantajele unui sistem PNR
descentralizat al UE; întrucât este necesar 
un răspuns rapid la solicitările din partea 
unităților de informații despre pasageri 
(PIU) din alte state membre, lucru care s-ar 
putea dovedi a fi o provocare, deoarece 
acestea sunt prelucrate manual;

AS. întrucât sunt în curs de punere în 
aplicare mai multe proiecte-pilot pentru a 
îmbunătăți sistemul PNR al UE; întrucât 
este necesar un răspuns rapid la solicitările 
din partea unităților de informații despre 
pasageri (PIU) din alte state membre, lucru 
care s-ar putea dovedi a fi o provocare, 
deoarece acestea sunt prelucrate manual;

Or. en

Amendamentul 339
Cornelia Ernst, Lynn Boylan

Propunere de rezoluție
Considerentul AS

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AS. întrucât sunt în curs de punere în 
aplicare mai multe proiecte-pilot pentru a 
depăși dezavantajele unui sistem PNR 
descentralizat al UE; întrucât este necesar 
un răspuns rapid la solicitările din partea 
unităților de informații despre pasageri 
(PIU) din alte state membre, lucru care s-
ar putea dovedi a fi o provocare, deoarece 
acestea sunt prelucrate manual;

AS. întrucât sunt în curs de punere în 
aplicare mai multe proiecte-pilot pentru a 
depăși dezavantajele unui sistem PNR 
descentralizat al UE; întrucât rezultatele 
prelucrării datelor PNR trebuie 
examinate individual, prin mijloace 
neautomatizate, înainte de orice acțiune 
cu consecințe juridice;

Or. en

Amendamentul 340
Helga Stevens

Propunere de rezoluție
Considerentul ASa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

ASa. întrucât informațiile prealabile 
referitoare la pasageri (Advance 
Passenger Information - API) se 
colectează numai pentru traficul din afara 
UE, deși există și o mare nevoie de API 
pentru traficul din interiorul UE, astfel 
încât, în urma investigațiilor, să se poată 
obține beneficii maxime pentru sistemele 
naționale PNR;

Or. nl

Amendamentul 341
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul AT

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AT. întrucât evaluarea din 2016 a VIS 
a constatat că accesul la acesta în scopul 
asigurării respectării legii a fost limitat și 
fragmentat în toate statele membre;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 342
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul AT

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AT. întrucât evaluarea din 2016 a VIS a 
constatat că accesul la acesta în scopul 
asigurării respectării legii a fost limitat și 
fragmentat în toate statele membre;

AT. întrucât evaluarea din 2016 a VIS a 
constatat că accesul la acesta în scopul 
asigurării respectării legii a fost limitat și 
fragmentat în toate statele membre; 
întrucât unele exemple îngrijorătoare de 
corupție la acordarea vizelor naționale în 
unele state membre pot avea un impact 
real asupra securității sistemului 
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Schengen în ansamblu, afectând negativ 
controlul persoanelor care călătoresc pe 
calea aerului, pe uscat sau pe mare în 
statele membre ale UE și permițând astfel 
explorarea anumitor rute de către rețelele 
teroriste;

Or. en

Amendamentul 343
Anders Primdahl Vistisen

Propunere de rezoluție
Considerentul AU

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AU. întrucât Comisia a prezentat două 
propuneri pentru un regulament privind 
instituirea unui cadru de 
interoperabilitate între sistemele de 
informații centralizate existente și 
propuse în domeniile cooperării 
polițienești și judiciare, azilului și 
migrației, frontierelor și vizelor, și anume, 
VIS, SIS, EES și Eurodac, precum și 
ETIAS și ECRIS-TCN, odată ce sunt 
adoptate temeiurile juridice respective;

eliminat

Or. en

Amendamentul 344
Péter Niedermüller, Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Considerentul AUa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AUa. întrucât aceste propuneri au efecte 
asupra drepturilor fundamentale a sute de 
milioane de resortisanți ai țărilor terțe, în 
special asupra dreptului la protecția 
datelor;
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Or. en

Amendamentul 345
Eva Joly

Propunere de rezoluție
Considerentul AV

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AV. întrucât propunerile Comisiei se 
vor aplica numai sistemelor centralizate, 
lăsând sistemele naționale și cele 
descentralizate în afara domeniului lor de 
aplicare, și, prin urmare, constituie doar 
un prim pas în crearea unui cadru 
cuprinzător de sisteme de informații 
interoperabile; întrucât pe teritoriul unui 
stat membru pot exista o multitudine de 
baze de date descentralizate separate la 
nivel federal, regional și local, cu diferite 
intrări de date în diversele sisteme și 
proceduri complexe - sau deloc - pentru 
partajarea sau verificarea datelor de către 
autoritățile competente de la diferitele 
niveluri;

AV. întrucât pe teritoriul unui stat 
membru pot exista o multitudine de baze 
de date descentralizate separate la nivel 
federal, regional și local, cu diferite intrări 
de date în diversele sisteme și proceduri 
complexe - sau deloc - pentru partajarea 
sau verificarea datelor de către autoritățile 
competente de la diferitele niveluri;

Or. en

Amendamentul 346
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul AV

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AV. întrucât propunerile Comisiei se vor 
aplica numai sistemelor centralizate, lăsând 
sistemele naționale și cele descentralizate 
în afara domeniului lor de aplicare, și, prin 
urmare, constituie doar un prim pas în 
crearea unui cadru cuprinzător de sisteme 
de informații interoperabile; întrucât pe 
teritoriul unui stat membru pot exista o 

AV. întrucât propunerile Comisiei se vor 
aplica numai sistemelor centralizate, lăsând 
sistemele naționale și cele descentralizate 
în afara domeniului lor de aplicare și 
întrucât pe teritoriul unui stat membru pot 
exista o multitudine de baze de date 
descentralizate separate la nivel federal, 
regional și local, cu diferite intrări de date 
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multitudine de baze de date descentralizate 
separate la nivel federal, regional și local, 
cu diferite intrări de date în diversele 
sisteme și proceduri complexe - sau deloc -
pentru partajarea sau verificarea datelor de 
către autoritățile competente de la diferitele 
niveluri;

în diversele sisteme și proceduri complexe 
- sau deloc - pentru partajarea sau 
verificarea datelor de către autoritățile 
competente de la diferitele niveluri;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul AV

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AV. întrucât propunerile Comisiei se vor 
aplica numai sistemelor centralizate, lăsând 
sistemele naționale și cele descentralizate 
în afara domeniului lor de aplicare, și, prin 
urmare, constituie doar un prim pas în 
crearea unui cadru cuprinzător de sisteme 
de informații interoperabile; întrucât pe 
teritoriul unui stat membru pot exista o 
multitudine de baze de date descentralizate 
separate la nivel federal, regional și local, 
cu diferite intrări de date în diversele 
sisteme și proceduri complexe - sau deloc -
pentru partajarea sau verificarea datelor de 
către autoritățile competente de la diferitele 
niveluri;

AV. întrucât propunerile Comisiei se vor 
aplica numai sistemelor centralizate, lăsând 
sistemele naționale și cele descentralizate 
în afara domeniului lor de aplicare; întrucât 
pe teritoriul unui stat membru pot exista o 
mai multe baze de date descentralizate 
separate, la nivel federal, regional și local, 
cu diferite intrări de date în diversele 
sisteme și proceduri complexe - sau deloc -
pentru partajarea sau verificarea datelor de 
către autoritățile competente de la diferitele 
niveluri;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul AVa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

AVa. întrucât - în contextul Strategiei de 
management al informațiilor (IMS), a 
șasea listă de acțiuni - există două 
proiecte-pilot în desfășurare care vizează 
asigurarea interconectării cu sistemele 
descentralizate, și anume proiectul ADEP 
(Automatizarea proceselor de schimb de 
date privind evidențele poliției) și 
proiectul QUEST („Querying Europol 
Systems”) întrucât aceste proiecte 
contribuie la o soluționare reală și viabilă 
a problemelor care decurg din lipsa de 
interconectivitate a sistemelor de 
informații descentralizate și contribuie la 
creșterea încrederii și cooperării între 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 349
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul AW

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AW. întrucât utilizarea unui format de 
mesagerie comun la nivelul UE, cum ar fi 
un format de mesaj universal (UMF), va 
înlesni un schimb mai bun de date și 
informații între părți și între sistemele de 
interoperabilitate; întrucât stabilirea 
necesității de a utiliza anumite domenii 
UMF pentru anumite schimburi poate 
contribui la îmbunătățirea calității datelor 
în toate sistemele în care se fac schimburi 
de mesaje; întrucât ar trebui, de 
asemenea, încurajată utilizarea acestui 
format de mesaj comun de către Europol 
și Interpol;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 350
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Considerentul AW

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AW. întrucât utilizarea unui format de 
mesagerie comun la nivelul UE, cum ar fi 
un format de mesaj universal (UMF), va 
înlesni un schimb mai bun de date și 
informații între părți și între sistemele de 
interoperabilitate; întrucât stabilirea 
necesității de a utiliza anumite domenii 
UMF pentru anumite schimburi poate 
contribui la îmbunătățirea calității datelor 
în toate sistemele în care se fac schimburi 
de mesaje; întrucât ar trebui, de asemenea, 
încurajată utilizarea acestui format de 
mesaj comun de către Europol și Interpol;

AW. întrucât utilizarea unui format de 
mesagerie comun la nivelul UE, cum ar fi 
un format de mesaj universal (UMF), va 
înlesni un schimb mai bun de date și 
informații între părți, în limitele a ceea ce 
este permis de lege, și între sistemele de 
interoperabilitate; întrucât stabilirea 
necesității de a utiliza anumite domenii 
UMF pentru anumite schimburi poate 
contribui la îmbunătățirea calității datelor 
în toate sistemele în care se fac schimburi 
de mesaje; întrucât ar trebui, de asemenea, 
încurajată utilizarea acestui format de 
mesaj comun de către Europol;

Or. en
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