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Predlog spremembe 1
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1 ob upoštevanju poročila posebnega 
poročevalca Sveta OZN za človekove 
pravice o spodbujanju in varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 
boju proti terorizmu A/71/384 16-15794 
2/25,

Or. fr

Predlog spremembe 2
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja -1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1a ob upoštevanju tematskega 
dokumenta komisarja Sveta Evrope za 
človekove pravice z dne 5. junija 2015 o 
demokratičnem in učinkovitem nadzoru 
nacionalnih varnostnih služb,

Or. fr

Predlog spremembe 3
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive (EU) 
2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta 
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z dne 15. marca 2017 o boju proti 
terorizmu in nadomestitvi Okvirnega 
sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o 
spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ,

Or. en

Predlog spremembe 4
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah, zlasti njenih 
členov 6, 7, 8, 10, 11, 12, 21, 48, 49, 50 in 
52,

Or. fr

Predlog spremembe 5
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 
5. oktobra 2017 o zaporniških sistemih in 
razmerah v zaporih (2015/2062(INI)),

Or. en

Predlog spremembe 6
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 3. maja 
2018 o pluralnosti in svobodi medijev v 
Evropski uniji (2017/2209(INI)),

Or. en

Predlog spremembe 7
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris 
Papadakis)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 
1. marca 2018 o razmerah na področju 
temeljnih pravic v EU v letu 2016 
(2017/2125(INI)),

Or. en

Predlog spremembe 8
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 30. maja 
2018 o izvajanju Direktive 2012/29/EU o 
določitvi minimalnih standardov na 
področju pravic, podpore in zaščite žrtev 
kaznivih dejanj (2016/2328(INI)),
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Predlog spremembe 9
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 25. 
novembra 2015 o preprečevanju 
radikalizacije in novačenja evropskih 
državljanov s strani terorističnih 
organizacij (2015/2063(INI)),

Or. en

Predlog spremembe 10
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju mnenja 
Evropskega odbora regij o boju proti 
radikalizaciji in nasilnemu ekstremizmu: 
mehanizmi preprečevanja na lokalni in 
regionalni ravni,

Or. en

Predlog spremembe 11
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris 
Papadakis)
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije Sveta 
Evrope o preprečevanju terorizma,

Or. en

Predlog spremembe 12
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris 
Papadakis)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju priročnika Sveta 
Evrope glede radikalizacije in nasilnega 
ekstremizma za službe za izvrševanje 
kazenskih sankcij in pogojni odpust,

Or. en

Predlog spremembe 13
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris 
Papadakis)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju posebnega poročila 
Evropskega računskega sodišča z 
naslovom Radikalizacija, ki vodi v 
terorizem: Komisija je obravnavala 
potrebe držav članic, toda pri 
usklajevanju in vrednotenju je bilo nekaj 
pomanjkljivosti,
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Predlog spremembe 14
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Birgit Sippel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Dimitris Papadakis 
(Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Podnaslov -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1 Temeljne pravice

Or. en

Predlog spremembe 15
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Birgit Sippel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Dimitris Papadakis 
(Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-A. ker učinkovito ukrepanje proti 
terorizmu in varovanje svoboščin nista 
cilja, ki bi se izključevala, temveč se 
dopolnjujeta in vzajemno krepita;

Or. en

Predlog spremembe 16
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elena Valenciano, Doru-Claudian 
Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis 
(Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

-Aa. ker Unija temelji na vrednotah 
človekovega dostojanstva, svobode, 
enakosti in solidarnosti, spoštovanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter na načelu demokracije in pravne 
države; ker pomenijo teroristična dejanja 
najhujšo kršitev teh univerzalnih vrednot 
in načel;

Or. en

Predlog spremembe 17
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-Ab. ker bi morala EU po najboljših 
močeh zagotavljati blaginjo svojih 
državljanov, ki jo ogrožajo teroristi; ker 
sta v členu 6 Listine o temeljnih pravicah 
zapisani tako pravica do svobode kot 
pravica do varnosti, ki se medsebojno 
dopolnjujeta, zato je treba pri sprejemanju 
ukrepov proti terorizmu vedno varovati 
pravico do svobode; ker člen 10 te listine 
zagotavlja pravico do svobode misli, vesti 
in vere;

Or. en

Predlog spremembe 18
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

-Ac ker Listina o temeljnih pravicah 
prepoveduje diskriminacijo na vsaki 
podlagi, na primer na podlagi spola, rase, 
barve kože, etnične pripadnosti ali 
socialnega porekla, genetskih značilnosti, 
jezika, vere ali prepričanja, političnega ali 
drugega mnenja, pripadnosti narodni 
manjšini, premoženja, rojstva, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti, in priznava pravico 
invalidov do ukrepov za njihovo 
samostojnost, socialno in poklicno 
vključenost ter sodelovanje v življenju 
skupnosti; ker so pravice invalidov v EU 
zaščitene tudi s konvencijo Združenih 
narodov o pravicah invalidov;

Or. en

Predlog spremembe 19
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker varnost ene od držav članic 
predstavlja varnost vseh držav članic
Unije; ker so v zadnjih dveh letih EU in 
države članice dosegle precejšen napredek 
pri obvladovanju groženj, ki jih 
predstavlja terorizem;

A. ker imajo državljani pravico do 
zaščite, kar pomeni, da države izvajajo 
politike, katerih cilji so jasno opredeljeni, 
in da upoštevajo načela sorazmernosti in 
nujnosti, kot so opredeljena zlasti v 
mednarodnem pravu ter sodni praksi 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in Sodišča Evropske unije; ker so v zadnjih 
dveh letih EU in države članice dosegle 
precejšen napredek v boju proti terorizmu, 
vendar to ne bi smelo nikoli negativno 
vplivati na pravice državljanov;

Or. fr
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Predlog spremembe 20
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker varnost ene od držav članic 
predstavlja varnost vseh držav članic 
Unije; ker so v zadnjih dveh letih EU in 
države članice dosegle precejšen napredek 
pri obvladovanju groženj, ki jih predstavlja 
terorizem;

A. ker varnost ene od držav članic 
predstavlja varnost vseh držav članic 
Unije; ker so v zadnjih dveh letih EU in 
države članice dosegle precejšen napredek 
pri obvladovanju groženj, ki jih predstavlja 
terorizem, a je na žalost do napredka 
prišlo bolj zaradi nujnega odziva na 
okoliščine kot pa zaradi proaktivnega 
delovanja; ker mora na tem področju 
prevladati usklajen pristop med državami 
članicami in evropskimi institucijami, da 
se zapolnijo vrzeli v odzivu na grožnjo, 
kakršni še nismo bili priča, ne po 
razsežnosti ne po trajanju;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker varnost ene od držav članic 
predstavlja varnost vseh držav članic 
Unije; ker so v zadnjih dveh letih EU in 
države članice dosegle precejšen napredek 
pri obvladovanju groženj, ki jih predstavlja 
terorizem;

A. ker varnost ene od držav članic 
predstavlja varnost vseh držav članic 
Unije; ker so v zadnjih dveh letih EU in 
države članice dosegle precejšen napredek 
pri obvladovanju groženj, ki jih predstavlja 
terorizem; ker so pri napredku razlike med 
državami članicami in ker nas še vedno 
čakajo vztrajna prizadevanja in velik 
napor;

Or. fr



PE627.791v02-00 12/170 AM\1163127SL.docx

SL

Predlog spremembe 22
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker varnost ene od držav članic 
predstavlja varnost vseh držav članic 
Unije; ker so v zadnjih dveh letih EU in 
države članice dosegle precejšen napredek 
pri obvladovanju groženj, ki jih predstavlja 
terorizem;

A. ker varnost ene od držav članic 
predstavlja varnost vseh držav članic 
Unije; ker so EU in države članice dosegle 
napredek pri obvladovanju groženj, ki jih 
predstavlja terorizem, kar zahteva celosten 
pristop in oblikuje notranjo in zunanjo 
varnost ter narekuje nacionalno in 
evropsko koordinacijo;

Or. en

Predlog spremembe 23
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker varnost ene od držav članic 
predstavlja varnost vseh držav članic 
Unije; ker so v zadnjih dveh letih EU in 
države članice dosegle precejšen napredek 
pri obvladovanju groženj, ki jih predstavlja 
terorizem;

A. ker varnost ene od držav članic 
predstavlja varnost vseh držav članic 
Unije; ker so v zadnjih dveh letih države 
članice dosegle precejšen napredek pri 
obvladovanju groženj, ki jih predstavlja 
terorizem;

Or. fr

Predlog spremembe 24
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker resolucija Varnostnega sveta 
OZN 2178 (2014) upravičeno opozarja na 
pomen načela pravne države in 
spoštovanja človekovih pravic v boju proti 
terorizmu in ker lahko države prispevajo k 
radikalizaciji in nekaznovanju, če ne 
upoštevajo teh načel;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je nacionalna varnost v 
izključni pristojnosti držav članic, kot je 
določeno v členu 4(2) PEU in členu 73 
PDEU;

B. ker je nacionalna varnost v 
izključni pristojnosti držav članic, kot je 
določeno v členu 4(2) PEU in členu 73 
PDEU, medtem ko si Unija in države 
članice v skladu s členom 4(3) in členom 
42 PDEU medsebojno pomagajo pri 
izvajanju nalog iz Pogodb, skupna 
varnostna in obrambna politika pa je 
sestavni del skupne zunanje in varnostne 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 26
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je nacionalna varnost v 
izključni pristojnosti držav članic, kot je 
določeno v členu 4(2) PEU in členu 73 

B. ker je nacionalna varnost v 
izključni pristojnosti držav članic, kot je 
določeno v členu 4(2) PEU in členu 73 
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PDEU; PDEU; ker je nacionalna varnost vse bolj 
odvisna od varnosti na širšem evropskem 
območju in ni opredeljena v nobenem 
pravnem aktu Unije, kar državam 
članicam prepušča preveliko diskrecijsko 
pravico;

Or. en

Predlog spremembe 27
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je nacionalna varnost v 
izključni pristojnosti držav članic, kot je 
določeno v členu 4(2) PEU in členu 73 
PDEU;

B. ker je nacionalna varnost v 
izključni pristojnosti držav članic, kot je 
določeno v členu 4(2) PEU in členu 73 
PDEU, kljub temu pa ima Evropska unija 
nalogo, da spodbuja demokratične 
vrednote, vključno s pravno državo in 
temeljnimi pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 28
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker hkrati člen 4(2) PDEU določa, 
da za območje svobode, varnosti in pravice 
velja deljena pristojnost med Unijo in 
državami članicami; ker ima EU specifične 
pristojnosti glede lajšanja in spodbujanja 
usklajevanja in sodelovanja med državami 
članicami;

C. ker hkrati člen 4(2) PDEU določa, 
da za območje svobode, varnosti in pravice 
velja deljena pristojnost med Unijo in 
državami članicami; ker ima EU specifične 
pristojnosti glede lajšanja in spodbujanja 
usklajevanja in sodelovanja med državami 
članicami; ker je EU v skladu s členom 67 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU) pristojna, da ukrepa in zagotovi 
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visoko raven varnosti z ukrepi za 
preprečevanje kriminala in boj proti 
njemu; ker je treba te ukrepe sprejeti v 
skladu z okvirom Unije o temeljnih 
pravicah, vključno z Listino Evropske 
unije o temeljnih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 29
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker hkrati člen 4(2) PDEU določa, 
da za območje svobode, varnosti in pravice 
velja deljena pristojnost med Unijo in 
državami članicami; ker ima EU specifične 
pristojnosti glede lajšanja in spodbujanja 
usklajevanja in sodelovanja med državami 
članicami;

C. ker hkrati člen 4(2) PDEU določa, 
da za območje svobode, varnosti in pravice 
velja deljena pristojnost med Unijo in 
državami članicami; ker ima EU specifične 
pristojnosti glede lajšanja in spodbujanja 
usklajevanja in sodelovanja med državami 
članicami ter pri harmonizaciji 
zakonodaje in praks;

Or. fr

Predlog spremembe 30
Doru-Claudian Frunzulică, Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker nacionalne varnostne in 
obveščevalne agencije držav članic EU in 
nekaterih tretjih držav zelo učinkovito 
sodelujejo v skupini za boj proti terorizmu 
ter na dvostranski in večstranski osnovi; 
ker ima EU uveljavljene številne strukture, 
ki se v celoti ali delno ukvarjajo s 
terorizmom, zlasti prek Evropskega centra 
za boj proti terorizmu (ECTC) v okviru 

D. ker nacionalne varnostne in 
obveščevalne agencije držav članic EU in 
nekaterih tretjih držav zelo učinkovito 
sodelujejo v skupini za boj proti terorizmu, 
ki je neuradno telo zunaj EU, ter na 
dvostranski in večstranski osnovi; ker ima 
EU uveljavljene številne strukture, ki se v 
celoti ali delno ukvarjajo s terorizmom, 
zlasti prek Obveščevalnega in
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Europola; situacijskega centra EU (INTCEN) kot 
vstopne točke za strateške obveščevalne 
podatke obveščevalnih in varnostnih služb 
EU ter Evropskega centra za boj proti 
terorizmu (ECTC) v okviru Europola kot 
osrednjega vozlišča za izmenjavo 
informacij med organi kazenskega 
pregona in sodelovanje na področju boja 
proti terorizmu na ravni EU;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker nacionalne varnostne in 
obveščevalne agencije držav članic EU in 
nekaterih tretjih držav zelo učinkovito 
sodelujejo v skupini za boj proti terorizmu 
ter na dvostranski in večstranski osnovi; 
ker ima EU uveljavljene številne strukture, 
ki se v celoti ali delno ukvarjajo s 
terorizmom, zlasti prek Evropskega centra 
za boj proti terorizmu (ECTC) v okviru 
Europola;

D. ker nacionalne varnostne in 
obveščevalne agencije držav članic EU in 
nekaterih tretjih držav sodelujejo v skupini 
za boj proti terorizmu ter na dvostranski in 
večstranski osnovi; ker ima ta center 
platformo za izmenjavo operativnih 
obveščevalnih podatkov, s katero se je 
povečala hitrost izmenjave ter izboljšala 
kakovost izmenjanih obveščevalnih 
podatkov; ker ima EU uveljavljene 
številne strukture, ki se v celoti ali delno 
ukvarjajo s terorizmom, zlasti prek 
Evropskega centra za boj proti terorizmu 
(ECTC) v okviru Europola in 
Obveščevalnega in situacijskega centra 
EU (EU INTCEN);

Or. en

Predlog spremembe 32
Helga Stevens

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker nacionalne varnostne in 
obveščevalne agencije držav članic EU in 
nekaterih tretjih držav zelo učinkovito 
sodelujejo v skupini za boj proti terorizmu 
ter na dvostranski in večstranski osnovi; 
ker ima EU uveljavljene številne strukture, 
ki se v celoti ali delno ukvarjajo s 
terorizmom, zlasti prek Evropskega centra
za boj proti terorizmu (ECTC) v okviru 
Europola;

D. ker nacionalne varnostne in 
obveščevalne agencije držav članic EU in 
nekaterih tretjih držav zelo učinkovito 
sodelujejo v skupini za boj proti terorizmu 
ter na dvostranski in večstranski osnovi; 
ker ima EU uveljavljene številne strukture, 
ki se v celoti ali delno ukvarjajo s 
terorizmom, zlasti Evropski center za boj 
proti terorizmu (ECTC) v okviru Europola
ter Obveščevalni in situacijski center EU 
(INTCEN), prek katerega se informacije 
skupine za boj proti terorizmu posredujejo 
evropskim oblikovalcem politike;

Or. nl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker nacionalne varnostne in 
obveščevalne agencije držav članic EU in 
nekaterih tretjih držav zelo učinkovito 
sodelujejo v skupini za boj proti terorizmu 
ter na dvostranski in večstranski osnovi; 
ker ima EU uveljavljene številne strukture, 
ki se v celoti ali delno ukvarjajo s 
terorizmom, zlasti prek Evropskega centra 
za boj proti terorizmu (ECTC) v okviru 
Europola;

D. ker nacionalne varnostne in 
obveščevalne agencije držav članic EU in 
nekaterih tretjih držav zelo učinkovito 
sodelujejo v skupini za boj proti terorizmu 
ter na dvostranski in večstranski osnovi; 
ker ima EU uveljavljene številne strukture, 
ki se v celoti ali delno ukvarjajo s 
terorizmom, zlasti prek Evropskega centra
za boj proti terorizmu (ECTC) v okviru 
Europola in s pomočjo evropskega 
koordinatorja za boj proti terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 34
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker nacionalne varnostne in 
obveščevalne agencije držav članic EU in 
nekaterih tretjih držav zelo učinkovito 
sodelujejo v skupini za boj proti terorizmu 
ter na dvostranski in večstranski osnovi; 
ker ima EU uveljavljene številne strukture, 
ki se v celoti ali delno ukvarjajo s 
terorizmom, zlasti prek Evropskega centra 
za boj proti terorizmu (ECTC) v okviru 
Europola;

D. ker nacionalne varnostne in 
obveščevalne agencije držav članic EU in 
nekaterih tretjih držav sodelujejo v skupini 
za boj proti terorizmu ter na dvostranski in 
večstranski osnovi; ker ima EU številne 
strukture, ki se v celoti ali delno ukvarjajo 
s terorizmom, zlasti prek Evropskega 
centra za boj proti terorizmu (ECTC) v 
okviru Europola;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker so obstoječe agencije, 
infrastruktura in zmogljivosti za 
obravnavanje nevarnosti terorizma v EU 
in državah članicah trdne in se lahko 
učinkoviteje uporabijo, ne da bi bilo treba 
ustanoviti dodatne subjekte;

Or. en

Predlog spremembe 36
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker lahko pride do težav pri E. ker lahko pride do težav pri 
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usklajenem in doslednem odzivanju na 
teroristične grožnje zaradi raznolikih 
regionalnih, nacionalnih in mednarodnih 
akterjev ter akterjev EU na področju 
terorizma, katerih pristojnosti se prekrivajo 
in katerih mandati niso ustrezno določeni, 
zaradi številnih formalnih in neformalnih 
forumov za sodelovanje in izmenjavo 
informacij, kakor tudi zaradi porazdelitve 
pristojnosti med različnimi regionalnimi in 
nacionalnimi agencijami, med službami 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami ter med EU in državami 
članicami;

usklajenem in doslednem boju proti 
terorizmu zaradi raznolikih regionalnih, 
nacionalnih in mednarodnih akterjev ter 
akterjev EU v boju proti terorizmu, katerih 
pristojnosti se prekrivajo in katerih mandati 
niso ustrezno določeni, zaradi številnih 
formalnih in neformalnih forumov za 
sodelovanje in izmenjavo informacij, kakor 
tudi zaradi porazdelitve pristojnosti med 
različnimi regionalnimi in nacionalnimi 
agencijami, med službami kazenskega 
pregona in obveščevalnimi službami ter 
med EU in državami članicami, pa tudi ker
opredelitev pojma „terorizem“ ni 
mednarodno priznana;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker lahko pride do težav pri 
usklajenem in doslednem odzivanju na 
teroristične grožnje zaradi raznolikih 
regionalnih, nacionalnih in mednarodnih 
akterjev ter akterjev EU na področju 
terorizma, katerih pristojnosti se prekrivajo 
in katerih mandati niso ustrezno določeni, 
zaradi številnih formalnih in neformalnih 
forumov za sodelovanje in izmenjavo 
informacij, kakor tudi zaradi porazdelitve 
pristojnosti med različnimi regionalnimi in 
nacionalnimi agencijami, med službami 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami ter med EU in državami 
članicami;

E. ker meja med pristojnostmi EU in 
nacionalnimi pristojnostmi ni vedno 
jasna, pri čemer je treba poudariti pomen 
sodelovanja med tema dvema ravnema 
upravljanja; ker lahko pride do težav pri 
usklajenem in doslednem odzivanju na 
teroristične grožnje zaradi raznolikih 
regionalnih, nacionalnih in mednarodnih 
akterjev ter akterjev EU na področju 
terorizma, katerih pristojnosti se prekrivajo 
in katerih mandati niso ustrezno določeni, 
zaradi številnih formalnih in neformalnih 
forumov za sodelovanje in izmenjavo 
informacij, kakor tudi zaradi porazdelitve 
pristojnosti med različnimi regionalnimi in 
nacionalnimi agencijami, med službami 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami ter med EU in državami 
članicami;

Or. en
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Predlog spremembe 38
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker lahko pride do težav pri 
usklajenem in doslednem odzivanju na 
teroristične grožnje zaradi raznolikih 
regionalnih, nacionalnih in mednarodnih 
akterjev ter akterjev EU na področju 
terorizma, katerih pristojnosti se prekrivajo
in katerih mandati niso ustrezno določeni, 
zaradi številnih formalnih in neformalnih 
forumov za sodelovanje in izmenjavo 
informacij, kakor tudi zaradi porazdelitve 
pristojnosti med različnimi regionalnimi in 
nacionalnimi agencijami, med službami 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami ter med EU in državami 
članicami;

E. ker si je treba zaradi raznolikih 
regionalnih, nacionalnih in mednarodnih 
akterjev ter akterjev EU na področju 
terorizma, katerih pristojnosti so specifične
in katerih mandati se razlikujejo, zaradi 
številnih formalnih in neformalnih 
forumov za sodelovanje in izmenjavo 
informacij, kakor tudi zaradi porazdelitve 
pristojnosti med različnimi regionalnimi in 
nacionalnimi agencijami, med službami 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami ter med EU in državami 
članicami stalno prizadevati za učinkovit 
in dosleden odziv na teroristične grožnje;

Or. en

Predlog spremembe 39
Dubravka Šuica

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker lahko pride do težav pri 
usklajenem in doslednem odzivanju na 
teroristične grožnje zaradi raznolikih 
regionalnih, nacionalnih in mednarodnih 
akterjev ter akterjev EU na področju 
terorizma, katerih pristojnosti se prekrivajo 
in katerih mandati niso ustrezno določeni, 
zaradi številnih formalnih in neformalnih 
forumov za sodelovanje in izmenjavo 
informacij, kakor tudi zaradi porazdelitve 
pristojnosti med različnimi regionalnimi in 

E. ker lahko pride do težav pri 
usklajenem in doslednem odzivanju na 
teroristične grožnje zaradi raznolikih 
regionalnih, nacionalnih in mednarodnih 
akterjev ter akterjev EU na področju 
terorizma, katerih pristojnosti se prekrivajo 
in katerih mandati niso ustrezno določeni, 
zaradi številnih formalnih in neformalnih 
forumov za sodelovanje in izmenjavo 
informacij, kakor tudi zaradi porazdelitve 
pristojnosti med različnimi regionalnimi in 
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nacionalnimi agencijami, med službami 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami ter med EU in državami 
članicami;

nacionalnimi agencijami ter med EU in 
državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 40
Christian Ehler

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker lahko pride do težav pri 
usklajenem in doslednem odzivanju na 
teroristične grožnje zaradi raznolikih 
regionalnih, nacionalnih in mednarodnih 
akterjev ter akterjev EU na področju 
terorizma, katerih pristojnosti se prekrivajo 
in katerih mandati niso ustrezno določeni, 
zaradi številnih formalnih in neformalnih 
forumov za sodelovanje in izmenjavo 
informacij, kakor tudi zaradi porazdelitve 
pristojnosti med različnimi regionalnimi in 
nacionalnimi agencijami, med službami 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami ter med EU in državami 
članicami;

E. ker lahko pride do težav pri 
usklajenem in doslednem odzivanju na 
teroristične grožnje zaradi raznolikih 
regionalnih, nacionalnih in mednarodnih 
akterjev ter akterjev EU na področju 
terorizma, katerih pristojnosti se prekrivajo 
in katerih mandati niso ustrezno določeni, 
zaradi številnih formalnih in neformalnih 
forumov za sodelovanje in izmenjavo 
informacij, kakor tudi zaradi porazdelitve 
pristojnosti med različnimi regionalnimi in 
nacionalnimi agencijami, med varnostnimi 
službami, službami kazenskega pregona in 
obveščevalnimi službami ter med EU in 
državami članicami;

Or. de

Predlog spremembe 41
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Péter Niedermüller, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker lahko pride do težav pri 
usklajenem in doslednem odzivanju na 
teroristične grožnje zaradi raznolikih 

(Ne zadeva slovenske različice.)
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regionalnih, nacionalnih in mednarodnih 
akterjev ter akterjev EU na področju 
terorizma, katerih pristojnosti se prekrivajo 
in katerih mandati niso ustrezno določeni, 
zaradi številnih formalnih in neformalnih 
forumov za sodelovanje in izmenjavo 
informacij, kakor tudi zaradi porazdelitve 
pristojnosti med različnimi regionalnimi in 
nacionalnimi agencijami, med službami 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami ter med EU in državami 
članicami;

Or. en

Predlog spremembe 42
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker lahko pride do težav pri 
usklajenem in doslednem odzivanju na 
teroristične grožnje zaradi raznolikih 
regionalnih, nacionalnih in mednarodnih
akterjev ter akterjev EU na področju 
terorizma, katerih pristojnosti se 
prekrivajo in katerih mandati niso 
ustrezno določeni, zaradi številnih 
formalnih in neformalnih forumov za 
sodelovanje in izmenjavo informacij, kakor 
tudi zaradi porazdelitve pristojnosti med 
različnimi regionalnimi in nacionalnimi 
agencijami, med službami kazenskega 
pregona in obveščevalnimi službami ter 
med EU in državami članicami;

E. ker lahko pride do težav pri 
usklajenem in doslednem 
protiterorističnem odzivanju številnih
akterjev, ki imajo različne statuse, 
pooblastila in geografske pristojnosti, 
zaradi številnih formalnih in neformalnih 
forumov za sodelovanje in izmenjavo 
informacij, kakor tudi zaradi porazdelitve 
pristojnosti med različnimi regionalnimi in 
nacionalnimi agencijami, med službami 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami ter med EU in državami 
članicami;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Geoffrey Van Orden
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Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker lahko pride do težav pri 
usklajenem in doslednem odzivanju na 
teroristične grožnje zaradi raznolikih 
regionalnih, nacionalnih in mednarodnih 
akterjev ter akterjev EU na področju 
terorizma, katerih pristojnosti se prekrivajo 
in katerih mandati niso ustrezno določeni, 
zaradi številnih formalnih in neformalnih 
forumov za sodelovanje in izmenjavo 
informacij, kakor tudi zaradi porazdelitve 
pristojnosti med različnimi regionalnimi in 
nacionalnimi agencijami, med službami 
kazenskega pregona in obveščevalnimi 
službami ter med EU in državami 
članicami;

E. ker je zaradi raznolikih regionalnih, 
nacionalnih in mednarodnih akterjev ter 
akterjev EU na področju terorizma, katerih 
pristojnosti se prekrivajo in katerih mandati 
se razlikujejo, zaradi številnih formalnih in 
neformalnih forumov za sodelovanje in 
izmenjavo informacij, kakor tudi zaradi 
porazdelitve pristojnosti med različnimi 
regionalnimi in nacionalnimi agencijami, 
med službami kazenskega pregona in 
obveščevalnimi službami ter med EU in 
državami članicami koordinirano in 
dosledno odzivanje na teroristične grožnje 
zapleteno;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker Evropsko javno tožilstvo, ki je 
bilo ustanovljeno z Uredbo 
(EU) 2017/1939, nima preiskovalnih 
pooblastil na področju boja proti 
terorizmu; ker preiskave terorističnih 
dejanj pogosto zahtevajo sodelovanje med 
različnimi državami članicami;

Or. fr

Predlog spremembe 45
Dominique Martin
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker ima evropski komisar za 
varnostno unijo pomembno vlogo pri 
povezovanju razvoja, izvajanja, 
spremljanja in vrednotenja politik 
Komisije; ker vzpostavitev funkcije 
komisarja za varnostno unijo kaže 
zavezanost EU k spodbujanju sodelovanja 
med državami članicami pri vprašanjih 
notranje varnosti ob doslednem 
spoštovanju dejstva, da so za ta vprašanja 
pristojne države članice, kot to določajo 
pogodbe;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 46
Péter Niedermüller, Birgit Sippel

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker ima evropski komisar za 
varnostno unijo pomembno vlogo pri 
povezovanju razvoja, izvajanja, 
spremljanja in vrednotenja politik 
Komisije; ker vzpostavitev funkcije 
komisarja za varnostno unijo kaže 
zavezanost EU k spodbujanju sodelovanja 
med državami članicami pri vprašanjih 
notranje varnosti ob doslednem 
spoštovanju dejstva, da so za ta vprašanja 
pristojne države članice, kot to določajo 
pogodbe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 47
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker ima evropski komisar za 
varnostno unijo pomembno vlogo pri 
povezovanju razvoja, izvajanja, 
spremljanja in vrednotenja politik 
Komisije; ker vzpostavitev funkcije 
komisarja za varnostno unijo kaže 
zavezanost EU k spodbujanju sodelovanja 
med državami članicami pri vprašanjih 
notranje varnosti ob doslednem 
spoštovanju dejstva, da so za ta vprašanja 
pristojne države članice, kot to določajo 
pogodbe;

F. ker ima evropski komisar za 
varnostno unijo pomembno vlogo pri 
povezovanju razvoja, izvajanja, 
spremljanja in vrednotenja politik 
Komisije; ker vzpostavitev funkcije 
komisarja za varnostno unijo kaže 
zavezanost EU k spodbujanju sodelovanja 
med državami članicami pri vprašanjih 
notranje varnosti ob doslednem 
spoštovanju dejstva, da so za ta vprašanja 
pristojne države članice, kot to določajo 
pogodbe; ker vztraja, naj te pobude 
upoštevajo tveganja za kršitve človekovih 
pravic, kakor so opredeljene v 
mednarodnih besedilih, da ne bi 
spodkopavali vrednot iz člena 2 Pogodbe o 
Evropski uniji;

Or. fr

Predlog spremembe 48
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker ima evropski komisar za 
varnostno unijo pomembno vlogo pri 
povezovanju razvoja, izvajanja, 
spremljanja in vrednotenja politik 
Komisije; ker vzpostavitev funkcije 
komisarja za varnostno unijo kaže 
zavezanost EU k spodbujanju sodelovanja 
med državami članicami pri vprašanjih 
notranje varnosti ob doslednem 
spoštovanju dejstva, da so za ta vprašanja 
pristojne države članice, kot to določajo 
pogodbe;

F. ker ima evropski komisar za 
varnostno unijo pomembno vlogo pri 
povezovanju razvoja, izvajanja, 
spremljanja in vrednotenja politik 
Komisije; ker vzpostavitev funkcije 
komisarja za politike varnostne unije kaže 
zavezanost EU k spodbujanju sodelovanja 
med državami članicami pri vprašanjih 
notranje in zunanje varnosti pa tudi k 
harmonizaciji zakonodaje na področju
boja proti terorizmu in zagotavljanju 
boljšega sodelovanja med organi 
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kazenskega pregona in pravosodnimi 
organi;

Or. en

Predlog spremembe 49
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker ima evropski komisar za 
varnostno unijo pomembno vlogo pri 
povezovanju razvoja, izvajanja, 
spremljanja in vrednotenja politik 
Komisije; ker vzpostavitev funkcije 
komisarja za varnostno unijo kaže 
zavezanost EU k spodbujanju sodelovanja 
med državami članicami pri vprašanjih 
notranje varnosti ob doslednem 
spoštovanju dejstva, da so za ta vprašanja 
pristojne države članice, kot to določajo 
pogodbe;

F. ker ima evropski komisar za 
varnostno unijo pomembno vlogo pri 
povezovanju razvoja, izvajanja, 
spremljanja in vrednotenja politik 
Komisije; ker vzpostavitev funkcije 
komisarja za varnostno unijo kaže 
zavezanost EU k spodbujanju sodelovanja 
med državami članicami pri vprašanjih 
notranje varnosti; ker bi lahko imel 
vidnejšo vlogo pri presojanju prečnih 
učinkov, zlasti na področju temeljnih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 50
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker ima evropski komisar za 
varnostno unijo pomembno vlogo pri 
povezovanju razvoja, izvajanja, 
spremljanja in vrednotenja politik 
Komisije; ker vzpostavitev funkcije 
komisarja za varnostno unijo kaže 
zavezanost EU k spodbujanju sodelovanja 
med državami članicami pri vprašanjih 
notranje varnosti ob doslednem 

F. ker ima evropski komisar za 
varnostno unijo pomembno vlogo pri 
povezovanju razvoja, izvajanja, 
spremljanja in vrednotenja politik 
Komisije; ker vzpostavitev funkcije 
komisarja za varnostno unijo kaže 
zavezanost EU k podpiranju sodelovanja 
med državami članicami pri vprašanjih 
notranje varnosti EU ob doslednem 
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spoštovanju dejstva, da so za ta vprašanja 
pristojne države članice, kot to določajo 
pogodbe;

spoštovanju dejstva, da so za ta vprašanja 
pristojne države članice, kot to določajo 
pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 51
Helga Stevens

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker koordinator EU za boj proti 
terorizmu v skladu s svojim mandatom, 
kot ga je določil Evropski svet, zagotavlja 
izvajanje in ocenjevanje strategije in 
usklajevanje dela v Uniji ter pomaga pri 
stikih med Unijo in tretjimi državami; ker 
poleg tega vodi stike z institucijami, 
agencijami in državami članicami EU in 
jim nudi dragoceno pomoč v obliki 
nasvetov;

Or. nl

Predlog spremembe 52
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je boj proti terorizmu področje 
politike, na katerem se številni akterji in 
njihove naloge prekrivajo, zlasti v primeru 
strategij, ki jih lahko izdajo Evropski svet, 
Svet EU in Komisija, zaradi česar ni 
jasno, kdo jih vodi; ker so zaradi 
komisarja za varnostno unijo in 
razmejitve njegovih pristojnosti od 
pristojnosti koordinatorja EU za boj proti 
terorizmu vprašanja v zvezi s koordinacijo 
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še bolj zapletena;

Or. en

Predlog spremembe 53
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je koordinator Unije za boj 
proti terorizmu pomemben dejavnik pri 
spremljanju izvajanja strategije EU za boj 
proti terorizmu; ker koordinator za boj 
proti terorizmu omogoča večje 
usklajevanje med evropskimi 
institucijami;

Or. fr

Predlog spremembe 54
Geoffrey Van Orden, Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker se je koordinator EU za boj 
proti terorizmu izkazal za uporaben most 
med različnimi institucijami EU in z 
državami članicami, kljub temu pa njegov 
mandat in status nista ustrezno 
opredeljena;

Or. en

Predlog spremembe 55
Monika Hohlmeier, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Dubravka Šuica, Ivo 
Belet, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 



AM\1163127SL.docx 29/170 PE627.791v02-00

SL

Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

F a. ker je Parlament 6. julija 2017 
ustanovil začasni Posebni odbor o 
terorizmu (TERR), ki naj bi zagotovil 
stališče Parlamenta v zvezi s praktičnimi 
in zakonodajnimi vrzeli v sedanjem 
protiterorističnem režimu, ki so 
omogočile, da je prišlo do nedavnih 
terorističnih napadov v EU, pa tudi dajal 
priporočila v pomoč pri obravnavanju 
terorističnih groženj na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker bi bilo treba v okviru 
parlamenta ustanoviti stalni 
parlamentarni odbor, pristojen za 
notranjo varnost in terorizem, da bo lahko 
Parlament temu posvetil dovolj pozornosti 
in si posebej prizadeval za dejanski 
prispevek in odziv na izzive, ki jih 
predstavlja terorizem; ker bo ustanovitev 
tega odbora jasen signal, da se Parlament 
ukvarja z vprašanji notranje varnosti, 
mednarodnega organiziranega kriminala 
in terorizma in se zaveda, kako 
pomembna so ta vprašanja, ki državljane 
najbolj skrbijo; ker bo odražala tudi težo 
tega vprašanja za Parlament in 
institucionalno ureditev v drugih 
institucijah in organih EU, kot so 
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ustanovitev projektne skupine varnostne 
unije in imenovanje komisarja za 
varnostno unijo, ustanovitev Evropskega 
centra za boj proti terorizmu pri 
Europolu, pa tudi obstoj delovne skupine 
za področje terorizma v okviru Sveta;

Or. en

Predlog spremembe 57
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je bila samo za četrtino od 88 
pravno zavezujočih protiterorističnih 
ukrepov, predlaganih med 
septembrom 2001 in poletjem 2013, 
izvedena ocena učinka, samo za tri pa 
javno posvetovanje; ker se je to razmerje v 
zadnjih letih izboljšalo in so bile nedavne 
pobude, ki jih je Komisija predložila v 
letih 2017 in 2018, ustrezno utemeljene; 
ker je Komisija z agendo o boljšem 
pravnem urejanju, sprejeto leta 2015, 
utrdila tudi svojo politiko o posvetovanju z 
deležniki;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 58
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je bila samo za četrtino od 88 
pravno zavezujočih protiterorističnih 
ukrepov, predlaganih med 
septembrom 2001 in poletjem 2013, 

G. ker je bila samo za četrtino od 88 
pravno zavezujočih protiterorističnih 
ukrepov, predlaganih med 
septembrom 2001 in poletjem 2013, 
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izvedena ocena učinka, samo za tri pa 
javno posvetovanje; ker se je to razmerje v 
zadnjih letih izboljšalo in so bile nedavne 
pobude, ki jih je Komisija predložila v 
letih 2017 in 2018, ustrezno utemeljene; 
ker je Komisija z agendo o boljšem 
pravnem urejanju, sprejeto leta 2015, 
utrdila tudi svojo politiko o posvetovanju z 
deležniki;

izvedena ocena učinka, samo za tri pa 
javno posvetovanje;

Or. fr

Predlog spremembe 59
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je bila samo za četrtino od 88 
pravno zavezujočih protiterorističnih 
ukrepov, predlaganih med 
septembrom 2001 in poletjem 2013, 
izvedena ocena učinka, samo za tri pa 
javno posvetovanje; ker se je to razmerje v 
zadnjih letih izboljšalo in so bile nedavne 
pobude, ki jih je Komisija predložila v letih 
2017 in 2018, ustrezno utemeljene; ker je 
Komisija z agendo o boljšem pravnem 
urejanju, sprejeto leta 2015, utrdila tudi 
svojo politiko o posvetovanju z deležniki;

G. ker je bila samo za četrtino od 88 
pravno zavezujočih protiterorističnih 
ukrepov, predlaganih med 
septembrom 2001 in poletjem 2013, 
izvedena ocena učinka, samo za tri pa 
javno posvetovanje in ker se na splošno 
pomanjkanje javnih posvetovanje in 
predhodnih ocen ni nadomestilo z 
naknadnimi pregledi ali ocenami; ker se 
je to razmerje v zadnjih letih izboljšalo in 
so bile nedavne pobude, ki jih je Komisija 
predložila v letih 2017 in 2018, ustrezno 
utemeljene; ker je Komisija z agendo o 
boljšem pravnem urejanju, sprejeto leta 
2015, utrdila tudi svojo politiko o 
posvetovanju z deležniki; ker so 
protiteroristični ukrepi bolj verodostojni, 
če pri oblikovanju politik sodelujejo 
organizacije s področja človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 60
Dominique Martin
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Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je bila samo za četrtino od 88 
pravno zavezujočih protiterorističnih 
ukrepov, predlaganih med 
septembrom 2001 in poletjem 2013, 
izvedena ocena učinka, samo za tri pa 
javno posvetovanje; ker se je to razmerje v 
zadnjih letih izboljšalo in so bile nedavne 
pobude, ki jih je Komisija predložila v letih 
2017 in 2018, ustrezno utemeljene; ker je 
Komisija z agendo o boljšem pravnem 
urejanju, sprejeto leta 2015, utrdila tudi 
svojo politiko o posvetovanju z deležniki;

G. ker je bila samo za četrtino od 88 
pravno zavezujočih protiterorističnih 
ukrepov, predlaganih med 
septembrom 2001 in poletjem 2013, 
izvedena ocena učinka, samo za tri pa 
javno posvetovanje; ker se je to razmerje v 
zadnjih letih izboljšalo in so bile nedavne 
pobude, ki jih je Komisija predložila v letih 
2017 in 2018, ustrezno utemeljene;

Or. fr

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je bila samo za četrtino od 88 
pravno zavezujočih protiterorističnih 
ukrepov, predlaganih med 
septembrom 2001 in poletjem 2013, 
izvedena ocena učinka, samo za tri pa 
javno posvetovanje; ker se je to razmerje v 
zadnjih letih izboljšalo in so bile nedavne 
pobude, ki jih je Komisija predložila v letih 
2017 in 2018, ustrezno utemeljene; ker je 
Komisija z agendo o boljšem pravnem 
urejanju, sprejeto leta 2015, utrdila tudi 
svojo politiko o posvetovanju z deležniki;

G. ker je bila samo za četrtino od 88 
pravno zavezujočih protiterorističnih 
ukrepov, predlaganih med 
septembrom 2001 in poletjem 2013, 
izvedena ocena učinka, samo za tri pa 
javno posvetovanje1a; ker se je to razmerje 
v zadnjih letih izboljšalo in so bile nedavne 
pobude, ki jih je Komisija predložila v letih 
2017 in 2018, ustrezno utemeljene; ker je 
Komisija z agendo o boljšem pravnem 
urejanju, sprejeto leta 2015, utrdila tudi 
svojo politiko o posvetovanju z deležniki;

__________________

1a Študija o politikah Evropske unije na 
področju boja proti terorizmu: ustreznost, 
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skladnost in učinkovitost (The European 
Union’s Policies on Counter-Terrorism: 
Relevance, Coherence and Effectivness), 
ki jo je naročil tematski sektor 
Evropskega parlamenta za državljanske 
pravice in ustavne zadeve, PE 583.124 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(201
7)583124_EN.pdf

Or. en

Predlog spremembe 62
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. opozarja, da se na zelo občutljivem 
področju boja proti terorizmu lahko 
spodbuja javno posvetovanje, ki pa ni 
nujno potrebno;

Or. fr

Predlog spremembe 63
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je Komisija v celoviti oceni 
varnostne politike EU nepopolno izvajanje 
navedla kot enega od izzivov varnostne 
unije;

H. ker je Komisija v celoviti oceni 
varnostne politike EU med glavnimi izzivi 
varnostne politike navedla nepopolno 
izvajanje in potrebo po podpori ukrepov 
držav članic (metodologija ocene 
tveganja, kemična, biološka, radiološka in 
jedrska zaščita in zaščita mehkih tarč, 
krizno upravljanje); ker je izvajanje 
pomanjkljivo, če se ne ocenijo družbeni in 
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varnostni učinki politike notranjega in
zunanjega ukrepanja, in sicer kar zadeva 
njene povezanosti in združljivosti z 
namenom boja proti terorizmu in 
odvračanja od rekrutiranja teroristov;

Or. en

Predlog spremembe 64
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je Komisija v celoviti oceni 
varnostne politike EU nepopolno izvajanje 
navedla kot enega od izzivov varnostne 
unije;

H. ker je Komisija v celoviti oceni 
varnostne politike EU nezadostno
izvajanje navedla kot enega od izzivov 
varnostne unije;

Or. fr

Predlog spremembe 65
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker je EU v Skupnem stališču 
2001/931/SZVP oblikovala seznam oseb, 
skupin in subjektov, vpletenih v 
teroristična dejanja, proti katerim se 
uporabljajo omejevalni ukrepi, in sicer 
zamrznitev denarnih sredstev in drugega 
finančnega premoženja, pa tudi poostreni 
ukrepi s področja policijskega in 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah;

Or. en
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Predlog spremembe 66
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je ocenjevanje ukrepov za boj 
proti terorizmu bistveno, da se ugotovi, ali 
so učinkoviti in ali so potrebni dodatni 
ukrepi za odpravo pomanjkljivosti; ker je 
razlika med spremljanjem obsega izvajanja 
in dejansko učinkovitostjo izvedenih 
ukrepov; ker je bilo med leti 2001 in 2016 
pripravljenih 17 poročil o spremljanju 
izvajanja in ocenjevanju v primerjavi z 10 
strategijami za boj proti terorizmu ter 55 
zakonodajnimi in nezavezujočimi ukrepi;

I. ker je ocenjevanje ukrepov za boj 
proti terorizmu bistveno, da se ugotovi, ali 
so učinkoviti in ali so potrebni dodatni 
ukrepi za odpravo pomanjkljivosti; ker je 
razlika med spremljanjem obsega izvajanja 
in dejansko učinkovitostjo izvedenih 
ukrepov; ker je bilo med leti 2001 in 2016 
pripravljenih 17 poročil o spremljanju 
izvajanja in ocenjevanju v primerjavi z 10 
strategijami za boj proti terorizmu ter 55 
zakonodajnimi in nezavezujočimi ukrepi; 
ker je bistveno, da začnejo države članice 
čim prej izvajati evropsko zakonodajo na 
področju varnosti, da se preprečijo 
morebitne vrzeli v evropskem sistemu;

Or. fr

Predlog spremembe 67
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je ocenjevanje ukrepov za boj 
proti terorizmu bistveno, da se ugotovi, ali 
so učinkoviti in ali so potrebni dodatni 
ukrepi za odpravo pomanjkljivosti; ker je 
razlika med spremljanjem obsega izvajanja 
in dejansko učinkovitostjo izvedenih 
ukrepov; ker je bilo med leti 2001 in 2016 
pripravljenih 17 poročil o spremljanju 
izvajanja in ocenjevanju v primerjavi z 10 
strategijami za boj proti terorizmu ter 55 
zakonodajnimi in nezavezujočimi ukrepi;

I. ker je ocenjevanje ukrepov za boj 
proti terorizmu bistveno, da se ugotovi, ali 
so učinkoviti, ustrezni, dosledni in 
upoštevajo temeljne pravice, ali pa so 
potrebni dodatni ukrepi; ker je razlika med 
spremljanjem obsega izvajanja in dejansko 
učinkovitostjo izvedenih ukrepov; ker je 
bilo med leti 2001 in 2016 pripravljenih 17 
poročil o spremljanju izvajanja in 
ocenjevanju v primerjavi z 10 strategijami 
za boj proti terorizmu ter 55 zakonodajnimi 



PE627.791v02-00 36/170 AM\1163127SL.docx

SL

in nezavezujočimi ukrepi;

Or. fr

Predlog spremembe 68
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker bi morala morebitna vidnejša 
vloga EU v protiterorističnih strategijah 
pomeniti tudi strožji parlamentarni 
nadzor na ravni EU;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker se z zakonodajo na področju 
boja proti terorizmu nikoli ne sme 
zmanjšati ali omejiti pravni red Unije o 
procesnih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 70
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker je bila po podatkih v poročilu 



AM\1163127SL.docx 37/170 PE627.791v02-00

SL

svetovnega indeksa terorizma za leto 2017 
v tem letu velika večina (84 %) 
terorističnih napadov izvedena na 
Bližnjem vzhodu, v severni Afriki, južni 
Aziji in podsaharski Afriki, ki so 
povzročili 94 % vseh smrtnih žrtev;

Or. fr

Predlog spremembe 71
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so v zadnjih letih države članice 
EU utrpele večje teroristične napade, ki so 
jih izvedle ali navdahnile džihadske 
skupine, kot sta Daeš in Al Kajda; ker so 
skrb zbujajoči tudi skrajno desničarski, 
skrajno levičarski in etnično-
nacionalistično separatistični ekstremizem;

J. ker so v zadnjih letih države članice 
EU utrpele večje teroristične napade, ki so 
jih izvedle ali navdahnile skupine, ki se 
sprevrženo sklicujejo na islam, kot sta 
Daeš in Al Kajda; ker je globalno 95 % 
žrtev teh terorističnih skupin muslimanov;
ker je skrajno desničarski, skrajno 
levičarski in etnično-nacionalistično 
separatistični ekstremizem zelo nevaren, 
pri čemer Europol v poročilu o stanju in 
trendih na področju terorizma za leto 
2018 ugotavlja, da je bilo največ napadov 
v EU etnično-nacionalistično 
separatistično obarvanih, in opozarja, da 
so politiki, javne osebnosti, politične 
stranke, državljanske skupine in mediji, ki 
kritizirajo desničarski ekstremizem ali se 
zavzemajo za odprte migracijske politike 
potencialne tarče desničarskega 
ekstremizma;

Or. en

Predlog spremembe 72
Elena Valenciano

Predlog resolucije
Uvodna izjava J
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Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so v zadnjih letih države članice 
EU utrpele večje teroristične napade, ki so 
jih izvedle ali navdahnile džihadske 
skupine, kot sta Daeš in Al Kajda; ker so 
skrb zbujajoči tudi skrajno desničarski, 
skrajno levičarski in etnično-
nacionalistično separatistični ekstremizem;

J. ker je teroristična grožnja v 
Evropski uniji očitna, saj je bilo v letu 
2017 205 spodletelih, onemogočenih ali 
izvršenih napadov, ki so jih v 82 % 
primerov izvršili storilci iz EU zaradi 
notranjih razlogov (separatisti 67 %, 
skrajna levica 12 % ali skrajna desnica 3 
%),v 16 % primerov pa so bili storilci in 
razlogi povezani z džihadom; ker so v 
zadnjih letih države članice EU utrpele 
večje teroristične napade, ki so jih izvedle 
ali navdahnile džihadske skupine, kot sta 
Daeš in Al Kajda;
ker so skrb vzbujajoči tudi skrajno 
desničarski, skrajno levičarski in etnično-
nacionalistični separatistični ekstremizmi;

Or. es

Predlog spremembe 73
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so v zadnjih letih države 
članice EU utrpele večje teroristične 
napade, ki so jih izvedle ali navdahnile 
džihadske skupine, kot sta Daeš in Al 
Kajda; ker so skrb zbujajoči tudi skrajno 
desničarski, skrajno levičarski in etnično-
nacionalistično separatistični 
ekstremizem;

J. ker po vsem svetu terorizem že 
dolgo obstaja; ker Europol poroča, da je 
bilo v zadnjih letih v državah članicah 
največ smrtnih žrtev zaradi napadov, ki jih 
navdihuje verski ekstremizem; ker je 
največ napadov etnično nacionalistično 
obarvanih; ker je zaskrbljujoče tudi 
skrajno desničarsko in skrajno levičarsko 
nasilje;

Or. en

Predlog spremembe 74
Eva Joly
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Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so v zadnjih letih države članice 
EU utrpele večje teroristične napade, ki so 
jih izvedle ali navdahnile džihadske 
skupine, kot sta Daeš in Al Kajda; ker so 
skrb zbujajoči tudi skrajno desničarski, 
skrajno levičarski in etnično-
nacionalistično separatistični ekstremizem;

J. ker terorizem ni nekaj novega v 
Evropi; ker so v zadnjih letih države 
članice EU utrpele večje teroristične 
napade, ki so jih izvedle ali navdahnile 
džihadske skupine, kot sta Daeš in Al 
Kajda; ker še vedno zbujajo skrb skrajno 
desničarski, skrajno levičarski in etnično-
nacionalistično separatistični ekstremizem, 
kot je razvidno iz pokola na otoku Uttoya 
leta 2011;

Or. en

Predlog spremembe 75
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so v zadnjih letih države članice 
EU utrpele večje teroristične napade, ki so 
jih izvedle ali navdahnile džihadske 
skupine, kot sta Daeš in Al Kajda; ker so 
skrb zbujajoči tudi skrajno desničarski, 
skrajno levičarski in etnično-
nacionalistično separatistični 
ekstremizem;

J. ker so v zadnjih letih države članice 
EU utrpele večje teroristične napade, ki so 
jih v veliki večini izvedle ali navdahnile 
džihadske skupine, kot sta Islamska 
država/Daiš ali mreža Al Kajde;

Or. fr

Predlog spremembe 76
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava J
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Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so v zadnjih letih države članice 
EU utrpele večje teroristične napade, ki so 
jih izvedle ali navdahnile džihadske 
skupine, kot sta Daeš in Al Kajda; ker so 
skrb zbujajoči tudi skrajno desničarski, 
skrajno levičarski in etnično-
nacionalistično separatistični 
ekstremizem;

J. ker so v zadnjih letih države članice 
EU utrpele večje teroristične napade, ki so 
jih izvedle ali navdahnile tako imenovane 
džihadske skupine, kot sta Daiš in Al 
Kajda; ker je bilo 67 % terorističnih dejanj 
v letu 2017 posledica etnično-
nacionalističnega separatizma in 16 % 
džihadizma;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so v zadnjih letih države članice 
EU utrpele večje teroristične napade, ki so 
jih izvedle ali navdahnile džihadske 
skupine, kot sta Daeš in Al Kajda; ker so 
skrb zbujajoči tudi skrajno desničarski, 
skrajno levičarski in etnično-
nacionalistično separatistični ekstremizem;

J. ker so v zadnjih letih države članice 
EU utrpele večje teroristične napade, ki so 
jih izvedle ali navdahnile džihadske 
skupine, kot so Daeš, Al Kajda in 
Hezbolah; ker so skrb zbujajoči tudi 
skrajno desničarski, skrajno levičarski in 
etnično-nacionalistično separatistični 
ekstremizem ter terorizem, ki ga 
sponzorirajo države;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so v zadnjih letih države članice 
EU utrpele večje teroristične napade, ki so 

J. ker so v zadnjih letih države članice 
EU utrpele večje teroristične napade, ki so 
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jih izvedle ali navdahnile džihadske 
skupine, kot sta Daeš in Al Kajda; ker so 
skrb zbujajoči tudi skrajno desničarski, 
skrajno levičarski in etnično-
nacionalistično separatistični ekstremizem;

jih izvedle ali navdahnile džihadske 
skupine, ki jih delno sponzorirajo države, 
kot so Daeš, Al Kajda ali Hezbolah; ker so 
skrb zbujajoči tudi skrajno desničarski, 
skrajno levičarski in etnično-
nacionalistično separatistični ekstremizem;

Or. en

Predlog spremembe 79
Christian Ehler

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so v zadnjih letih države članice 
EU utrpele večje teroristične napade, ki so 
jih izvedle ali navdahnile džihadske
skupine, kot sta Daeš in Al Kajda; ker so 
skrb zbujajoči tudi skrajno desničarski, 
skrajno levičarski in etnično-
nacionalistično separatistični ekstremizem;

J. ker so v zadnjih letih države članice 
EU utrpele večje teroristične napade, ki so 
jih izvedle, podprle ali navdahnile 
teroristično-džihadske skupine, kot sta 
Daeš in Al Kajda; ker so skrb zbujajoči 
tudi skrajno desničarski, skrajno levičarski 
in etnično-nacionalistično separatistični 
ekstremizem;

Or. de

Predlog spremembe 80
Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so v zadnjih letih države članice 
EU utrpele večje teroristične napade, ki so 
jih izvedle ali navdahnile džihadske 
skupine, kot sta Daeš in Al Kajda; ker so 
skrb zbujajoči tudi skrajno desničarski, 
skrajno levičarski in etnično-
nacionalistično separatistični ekstremizem;

J. ker so v zadnjih letih države članice 
EU utrpele večje teroristične napade, ki so 
jih izvedle ali navdahnile džihadske 
skupine, kot so Daeš, Hezbolah ali Al 
Kajda; ker so skrb zbujajoči tudi skrajno 
desničarski, skrajno levičarski in etnično-
nacionalistično separatistični ekstremizem;

Or. en
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Predlog spremembe 81
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so v zadnjih letih države članice 
EU utrpele večje teroristične napade, ki so 
jih izvedle ali navdahnile džihadske 
skupine, kot sta Daeš in Al Kajda; ker so 
skrb zbujajoči tudi skrajno desničarski, 
skrajno levičarski in etnično-
nacionalistično separatistični ekstremizem;

J. ker so v zadnjih letih države članice 
EU utrpele večje teroristične napade, ki so 
jih izvedle ali navdahnile džihadske 
skupine, kot so Daeš, Hezbolah ali Al 
Kajda; ker so skrb zbujajoči tudi skrajno 
desničarski, skrajno levičarski in etnično-
nacionalistično separatistični ekstremizem;

Or. en

Predlog spremembe 82
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so v zadnjih letih države 
članice EU utrpele večje teroristične 
napade, ki so jih izvedle ali navdahnile 
džihadske skupine, kot sta Daeš in Al 
Kajda; ker so skrb zbujajoči tudi skrajno 
desničarski, skrajno levičarski in etnično-
nacionalistično separatistični ekstremizem;

J. ker je v zadnjih letih Evropa 
utrpela večje teroristične napade, ki so jih 
izvedle ali navdahnile džihadske skupine, 
kot so Daeš, Hezbolah ali Al Kajda; ker so 
skrb zbujajoči tudi skrajno desničarski, 
skrajno levičarski in etnično-
nacionalistično separatistični ekstremizem;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker so napadi nasilnih levičarskih 
skrajnežev usmerjeni predvsem na vlado, 
gospodarske institucije in uslužbence 
policije1a; ker nasilni desničarski 
skrajneži večinoma verjamejo, da je 
človekova vrednost odvisna od tega, kateri 
etnični skupini, narodu ali rasi pripada, 
in so zato njihovi napadi usmerjeni zlasti 
na ranljive skupine, kot so migranti, 
begunci, brezdomci ali invalidi, Judje ali 
verske manjšine2a; ker želijo tako 
levičarski kot desničarski nasilni skrajneži 
zrušiti demokratične in liberalne sisteme v 
EU, ki delujejo po načelu pravne države, 
hkrati pa ne spoštujejo monopola države 
pri zakoniti uporabi sile; 

__________________

1a Poročilo Europola o stanju in trendih 
na področju terorizma v Evropski uniji za 
leto 2017, str. 48

2a

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

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava J b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jb. ker je bila večina terorističnih 
napadov, izvršenih v EU leta 2017, 
opredeljenih kot separatistični napadi 
(137 od 205) – čeprav so povzročili 
predvsem premoženjsko škodo1a; ker 
grožnje etnično-nacionalistično 
separatističnega ekstremizma izvirajo iz 
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ozemlja EU in zunaj njega, pri čemer je 
Kurdska delavska stranka najbolj nazoren 
primer slednjega; ker v skladu s 
poročilom Europola o stanju in trendih 
na področju terorizma za leto 2018 
trenutno ni terorističnih mrež na ravni 
EU, ki bi jih spodbujali zgoraj opisani 
pojavi ekstremizma1b; 

__________________

1a Poročilo Europola o stanju in trendih 
na področju terorizma v Evropski uniji za 
leto 2018, str. 45

1b Poročilo Europola o stanju in trendih 
na področju terorizma v Evropski uniji za 
leto 2018, str. 45 in naslednje

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava J c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jc. ker je v poročilu Europola o stanju 
in trendih na področju terorizma za leto 
2018 jasno navedeno, da nobena od 
prijavljenih dejavnosti v nobeni kategoriji 
terorizma ni bila tako smrtonosna in ni 
tako vplivala na družbo kot celoto kot 
dejavnosti džihadskih teroristov; 

__________________

1a Poročilo Europola o stanju in trendih 
na področju terorizma v Evropski uniji za 
leto 2018, str. 4

Or. en

Predlog spremembe 86
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck
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Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker so teroristični umori, če gre pri 
terorističnem napadu za „velik ali 
sistematični napad na civilno prebivalstvo 
ob vednosti storilca“, evidentirani na 
način, določen v členu 7 Rimskega statuta 
Mednarodnega kazenskega sodišča z dne 
17. julija 1998.

Or. en

Predlog spremembe 87
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker narašča tveganje terorističnega 
maščevanja nasilnih skrajno desničarskih 
skupin in posameznikov, ki se zavzemajo 
za prevlado belcev, kot smo bili priča v 
nekaterih državah članicah; ker so bili 
načrti za napade skrajnih desničarjev že 
preprečeni;

Or. en

Predlog spremembe 88
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker skupine za prevlado belcev in 
skupine belih nacionalistov, ki razširjajo 
svoje enotno sporočilo, prinašajo izzive za 
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vključevanje in širijo ekstremistično 
ideologijo;

Or. en

Predlog spremembe 89
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker je od leta 2001 v Evropi umrlo 
že 3400 ljudi,

Or. fr

Predlog spremembe 90
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker so se zaradi dogodkov in 
nestabilnosti na Bližnjem vzhodu, v 
severni Afriki in Kavkazu Daeš in druge 
teroristične skupine utrdile v državah, ki 
mejijo na EU, kot so države zahodnega 
Balkana, ter je povezava med notranjo in 
zunanjo varnostjo postala še pomembnejša;

K. ker so se zaradi nestabilnosti, 
propada držav, sektaštva, širjenja 
nestrpnih razlag islama, kot sta 
salafizem/vahabizem, ki izvirajo predvsem 
iz Saudove Arabije, ter instrumentalizacije 
terorističnih skupin, ki jih države v regiji 
uporabljajo pri svojih geopolitičnih 
načrtih in rivalstvih, zlasti na Bližnjem 
vzhodu in v severni Afriki Daeš, Al Kajda
in druge teroristične skupine utrdile v teh 
regijah, ki zajemajo države, ki mejijo na 
EU, kot so države zahodnega Balkana, ter 
je povezava med notranjo in zunanjo 
varnostjo postala še pomembnejša;

Or. en
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Predlog spremembe 91
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker so se zaradi dogodkov in 
nestabilnosti na Bližnjem vzhodu, v 
severni Afriki in Kavkazu Daeš in druge 
teroristične skupine utrdile v državah, ki 
mejijo na EU, kot so države zahodnega 
Balkana, ter je povezava med notranjo in 
zunanjo varnostjo postala še pomembnejša;

K. ker so se zaradi dogodkov in 
nestabilnosti na Bližnjem vzhodu in v 
severni Afriki Daiš in druge teroristične 
skupine utrdile v državah, ki mejijo na EU, 
in v obsegu brez primere novačile borce iz 
držav EU, ter je torej povezava med 
notranjo in zunanjo varnostjo postala še 
pomembnejša;

Or. fr

Predlog spremembe 92
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker so se zaradi dogodkov in 
nestabilnosti na Bližnjem vzhodu, v 
severni Afriki in Kavkazu Daeš in druge 
teroristične skupine utrdile v državah, ki 
mejijo na EU, kot so države zahodnega 
Balkana, ter je povezava med notranjo in 
zunanjo varnostjo postala še pomembnejša;

K. ker so se zaradi dogodkov in 
nestabilnosti na Bližnjem vzhodu in v 
severni Afriki Daiš in druge teroristične 
skupine utrdile, k čemer so pripomogle 
tudi nestabilne razmere v Iraku, Siriji in 
Libiji, ki so posledica številnih vojaških 
posegov; ker je povezava med notranjo in 
zunanjo varnostjo postala še pomembnejša;

Or. fr

Predlog spremembe 93
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava K
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Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker so se zaradi dogodkov in 
nestabilnosti na Bližnjem vzhodu, v 
severni Afriki in Kavkazu Daeš in druge 
teroristične skupine utrdile v državah, ki 
mejijo na EU, kot so države zahodnega 
Balkana, ter je povezava med notranjo in 
zunanjo varnostjo postala še pomembnejša;

K. ker so zaradi dogodkov in 
nestabilnosti na Bližnjem vzhodu, v 
severni Afriki in Kavkazu nekateri 
elementi v državah, ki mejijo na EU, kot so 
države zahodnega Balkana, bolj dovzetni 
za vpliv ekstremizma ter je povezava med 
notranjo in zunanjo varnostjo postala še 
pomembnejša;

Or. en

Predlog spremembe 94
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker so se zaradi dogodkov in 
nestabilnosti na Bližnjem vzhodu, v 
severni Afriki in Kavkazu Daeš in druge 
teroristične skupine utrdile v državah, ki 
mejijo na EU, kot so države zahodnega 
Balkana, ter je povezava med notranjo in 
zunanjo varnostjo postala še pomembnejša;

K. ker so se zaradi dogodkov in 
nestabilnosti na Bližnjem vzhodu, v 
severni Afriki in Kavkazu Daeš in druge 
teroristične skupine utrdile v državah, ki 
mejijo na EU, ter je povezava med notranjo 
in zunanjo varnostjo postala še 
pomembnejša;

Or. en

Predlog spremembe 95
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker so se zaradi dogodkov in 
nestabilnosti na Bližnjem vzhodu, v 
severni Afriki in Kavkazu Daeš in druge 
teroristične skupine utrdile v državah, ki 
mejijo na EU, kot so države zahodnega 

K. ker so se zaradi dogodkov in 
nestabilnosti na Bližnjem vzhodu, v 
severni Afriki in Kavkazu Daiš in druge 
teroristične skupine utrdile v državah, ki 
mejijo na EU, kot so države zahodnega 
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Balkana, ter je povezava med notranjo in 
zunanjo varnostjo postala še 
pomembnejša;

Balkana, ter je povezava med notranjo in 
zunanjo varnostjo nesporna;

Or. fr

Predlog spremembe 96
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ka. ker so vojaške oprave kot tisti v 
Iraku in Libiji prispevale k nadaljnji 
destabilizaciji sosednjih regij EU, oslabitvi 
državnih akterjev in k spodbujanju 
džihadistične retorike o povračilnih 
ukrepih proti zahodnim državam;

Or. en

Predlog spremembe 97
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ka. ker čezmejni vidiki teroristične 
grožnje zahtevajo usklajen pristop EU s 
ponujanjem sodelovanja in pomoči v 
obliki krepitve zmogljivosti v tretjih 
državah;

Or. en

Predlog spremembe 98
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)
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Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ka. ker naj bi tretje države financirale 
Daeš in/ali druge ekstremistične skupine 
in jim zagotavljale vojaško opremo ter je 
treba to dodatno preiskati;

Or. en

Predlog spremembe 99
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker se je strategija zaradi vojaškega 
poraza Daeša na njegovem ozemlju
spremenila, in sicer se je zmanjšalo število 
tistih, ki v Sirijo in Irak odpotujejo zaradi 
terorističnih namenov, medtem ko se 
džihadisti in speče celice v EU spodbujajo 
k izvajanju napadov v svojih matičnih 
državah;

L. ker se je na tisoče evropskih 
državljanov ali rezidentov, večinoma iz 
slabo vključenih skupnosti v več državah 
članicah EU, pridružilo Daeš pri 
terorističnih dejavnostih v Siriji in Iraku, 
vendar se je strategija zaradi vojaškega 
poraza Daeša na teh območjih spremenila, 
in sicer so se številni borci Daeša vrnili v 
Evropo ali odpotovali v druge države
zaradi terorističnih namenov, zlasti v 
države s šibkim upravljanjem, kot je 
Libija, medtem ko se speče celice in 
posamezniki v EU spodbujajo k izvajanju 
napadov;

Or. en

Predlog spremembe 100
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Uvodna izjava L
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Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker se je strategija zaradi vojaškega 
poraza Daeša na njegovem ozemlju 
spremenila, in sicer se je zmanjšalo število 
tistih, ki v Sirijo in Irak odpotujejo zaradi 
terorističnih namenov, medtem ko se 
džihadisti in speče celice v EU spodbujajo 
k izvajanju napadov v svojih matičnih 
državah;

L. ker se je strategija zaradi vojaškega 
poraza Daiša na njegovem ozemlju 
spremenila, in sicer se je zmanjšalo število 
tistih, ki v Sirijo in Irak odpotujejo zaradi 
terorističnih namenov, medtem ko so se 
nekateri džihadisti vrnili in se zato speče 
celice v EU spodbujajo k izvajanju 
napadov v svojih matičnih državah;

Or. fr

Predlog spremembe 101
Christian Ehler

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker se je strategija zaradi vojaškega 
poraza Daeša na njegovem ozemlju 
spremenila, in sicer se je zmanjšalo število 
tistih, ki v Sirijo in Irak odpotujejo zaradi 
terorističnih namenov, medtem ko se 
džihadisti in speče celice v EU spodbujajo 
k izvajanju napadov v svojih matičnih 
državah;

L. ker se je strategija zaradi vojaškega 
poraza Daeša na njegovem ozemlju 
spremenila, in sicer se je zmanjšalo število 
tistih, ki v Sirijo in Irak odpotujejo zaradi 
terorističnih namenov, medtem ko se 
teroristični džihadisti, t. i. speče celice in 
volki samotarji oz. majhne skupine v EU 
spodbujajo k izvajanju napadov v svojih 
matičnih državah oziroma državah 
bivanja;

Or. de

Predlog spremembe 102
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker se je strategija zaradi vojaškega L. ker bi se lahko strategija zaradi 
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poraza Daeša na njegovem ozemlju 
spremenila, in sicer se je zmanjšalo število 
tistih, ki v Sirijo in Irak odpotujejo zaradi 
terorističnih namenov, medtem ko se 
džihadisti in speče celice v EU spodbujajo
k izvajanju napadov v svojih matičnih 
državah;

vojaškega poraza Daeša na njegovem 
ozemlju spremenila, in sicer bi se
zmanjšalo število tistih, ki v Sirijo in Irak 
odpotujejo zaradi terorističnih namenov, 
medtem ko bi se džihadisti in speče celice 
v EU spodbujali k izvajanju napadov v 
svojih matičnih državah;

Or. en

Predlog spremembe 103
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker se je strategija zaradi vojaškega 
poraza Daeša na njegovem ozemlju
spremenila, in sicer se je zmanjšalo število 
tistih, ki v Sirijo in Irak odpotujejo zaradi 
terorističnih namenov, medtem ko se 
džihadisti in speče celice v EU spodbujajo 
k izvajanju napadov v svojih matičnih 
državah;

L. ker se je strategija zaradi vojaškega 
poraza Daiša v Iraku in Siriji spremenila, 
in sicer se je zmanjšalo število tistih, ki v 
Sirijo in Irak odpotujejo zaradi terorističnih 
namenov, a so se aktivirale speče 
teroristične celice v EU za izvajanje
napadov v svojih matičnih državah;

Or. fr

Predlog spremembe 104
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker se je strategija zaradi vojaškega 
poraza Daeša na njegovem ozemlju 
spremenila, in sicer se je zmanjšalo število 
tistih, ki v Sirijo in Irak odpotujejo zaradi 
terorističnih namenov, medtem ko se 
džihadisti in speče celice v EU spodbujajo 
k izvajanju napadov v svojih matičnih 
državah;

L. ker se je strategija zaradi vojaškega 
poraza Daeša na njegovem ozemlju 
spremenila, in sicer se je zmanjšalo število 
tistih, ki v Sirijo in Irak odpotujejo zaradi 
terorističnih namenov, medtem ko se 
nasilni posamezniki v EU spodbujajo k 
izvajanju napadov v svojih matičnih 
državah;
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Or. en

Predlog spremembe 105
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker sta Daeš in Al Kajda finančno 
neodvisna in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 
grožnjami in izsiljevanjem; ker povezava 
med organiziranim kriminalom in 
terorističnimi skupinami predstavlja vse 
večjo grožnjo; ker bi lahko Al Kajda in 
Daeš, ki je izgubil ozemlje v Siriji in 
Iraku, s temi viri še naprej financirala
kriminalne dejavnosti;

M. ker so velike mednarodne 
teroristične organizacije finančno 
neodvisne in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 
grožnjami in izsiljevanjem; ker povezava 
med organiziranim kriminalom in 
terorističnimi skupinami predstavlja vse 
večjo grožnjo; ker države članice EU 
pogosto podcenjujejo varnostno grožnjo, 
tako da ne izvajajo učinkovito direktiv EU 
za preprečevanje pranja denarja in boj 
proti financiranju terorizma ter ne 
izvedejo reforme sistema DDV v EU, da bi 
preprečile njegovo izkoriščanje teroristom
in drugemu organiziranemu kriminalu; 
ker bi se s temi viri lahko še naprej 
financirale kriminalne dejavnosti velikih 
mednarodnih terorističnih organizacij;

Or. en

Predlog spremembe 106
Pina Picierno

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker sta Daeš in Al Kajda finančno M. ker sta Daeš in Al Kajda finančno 
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neodvisna in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 
grožnjami in izsiljevanjem; ker povezava 
med organiziranim kriminalom in 
terorističnimi skupinami predstavlja vse 
večjo grožnjo; ker bi lahko Al Kajda in 
Daeš, ki je izgubil ozemlje v Siriji in Iraku, 
s temi viri še naprej financirala kriminalne 
dejavnosti;

neodvisna in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 
grožnjami in izsiljevanjem; ker povezava 
med organiziranim kriminalom in 
terorističnimi skupinami predstavlja vse 
večjo grožnjo; ker bi lahko Al Kajda in 
Daeš, ki je izgubil ozemlje v Siriji in Iraku, 
s temi viri še naprej financirala kriminalne 
dejavnosti; ker Hezbolah prejema sredstva 
od Islamske republike Iran in se 
samofinancira z donacijami, tudi od 
nekaterih evropskih podpornikov, kot tudi 
z nedovoljeno trgovino z drogami in 
drugimi nezakonitimi dejavnostmi;

Or. it

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker sta Daeš in Al Kajda finančno 
neodvisna in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 
grožnjami in izsiljevanjem; ker povezava 
med organiziranim kriminalom in 
terorističnimi skupinami predstavlja vse 
večjo grožnjo; ker bi lahko Al Kajda in 
Daeš, ki je izgubil ozemlje v Siriji in Iraku, 
s temi viri še naprej financirala kriminalne 
dejavnosti;

M. ker sta Daeš in Al Kajda finančno 
neodvisna in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 
grožnjami in izsiljevanjem; ker povezava 
med organiziranim kriminalom in 
terorističnimi skupinami predstavlja vse 
večjo grožnjo; ker bi lahko Al Kajda in 
Daeš, ki je izgubil ozemlje v Siriji in Iraku, 
s temi viri še naprej financirala kriminalne 
dejavnosti; ker Hezbolahom prejema 
znatna finančna sredstva od svojega 
pokrovitelja, Islamske republike Iran, ter 
se financira z donacijami, tudi od 
podpornikov v Evropi, z nedovoljenim 
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prometom s prepovedanimi drogami in z 
drugimi nezakonitimi dejavnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 108
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker sta Daeš in Al Kajda finančno 
neodvisna in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 
grožnjami in izsiljevanjem; ker povezava 
med organiziranim kriminalom in 
terorističnimi skupinami predstavlja vse 
večjo grožnjo; ker bi lahko Al Kajda in 
Daeš, ki je izgubil ozemlje v Siriji in 
Iraku, s temi viri še naprej financirala 
kriminalne dejavnosti;

M. ker sta Daiš in Al Kajda finančno 
neodvisna in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 
grožnjami in izsiljevanjem; ker povezava 
med organiziranim kriminalom in 
terorističnimi skupinami predstavlja veliko
grožnjo;

Or. fr

Predlog spremembe 109
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker sta Daeš in Al Kajda finančno 
neodvisna in ker teroristične skupine
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 

M. ker sta Daeš in Al Kajda finančno 
neodvisna, saj ju ne financirajo le državni
in nedržavni akterji, temveč finančna 
sredstva pridobivata tudi s svojimi 
dejavnostmi v zvezi z nedovoljeno trgovino 
z blagom, orožjem, nafto, drogami, 
cigaretami in med drugim kulturnimi 
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grožnjami in izsiljevanjem; ker povezava 
med organiziranim kriminalom in 
terorističnimi skupinami predstavlja vse 
večjo grožnjo; ker bi lahko Al Kajda in 
Daeš, ki je izgubil ozemlje v Siriji in 
Iraku, s temi viri še naprej financirala 
kriminalne dejavnosti;

predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 
grožnjami in izsiljevanjem; ker povezava 
med organiziranim kriminalom in 
terorističnimi skupinami predstavlja vse 
večjo grožnjo; ker davčne oaze in različne 
vrzeli v evropskih in svetovnih finančnih 
sistemih še naprej omogočajo pranje 
denarja in financiranje kriminalnih 
dejavnosti Al Kajde, Daeša in drugih 
terorističnih skupin po svetu; 

Or. en

Predlog spremembe 110
Christian Ehler

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker sta Daeš in Al Kajda finančno 
neodvisna in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 
grožnjami in izsiljevanjem;  ker povezava 
med organiziranim kriminalom in 
terorističnimi skupinami predstavlja vse 
večjo grožnjo; ker bi lahko Al Kajda in 
Daeš, ki je izgubil ozemlje v Siriji in Iraku, 
s temi viri še naprej financirala kriminalne 
dejavnosti;

M. ker sta Daeš in Al Kajda finančno 
neodvisna in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
surovinami in pogonskimi gorivi, 
drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok in 
drugimi kriminalnimi dejavnostmi; ker 
povezava med organiziranim kriminalom 
in terorističnimi skupinami predstavlja vse 
večjo grožnjo; ker bi lahko Al Kajda in 
Daeš, ki je izgubil ozemlje v Siriji in Iraku, 
s temi viri še naprej financirala kriminalne 
dejavnosti, ta nevarnost pa obstaja tudi za 
morebitne naslednice Daeša in druge 
teroristične skupine;

Or. de

Predlog spremembe 111
Doru-Claudian Frunzulică
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Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker sta Daeš in Al Kajda finančno 
neodvisna in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok,
grožnjami in izsiljevanjem; ker povezava
med organiziranim kriminalom in 
terorističnimi skupinami predstavlja vse 
večjo grožnjo; ker bi lahko Al Kajda in 
Daeš, ki je izgubil ozemlje v Siriji in 
Iraku, s temi viri še naprej financirala 
kriminalne dejavnosti;

M. ker želita biti Daeš in Al Kajda 
finančno neodvisna in ker teroristične 
skupine finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 
grožnjami in izsiljevanjem; ker bi lahko 
mogoče povezave med organiziranim 
kriminalom in terorističnimi skupinami 
pomenile vse večjo in znatno varnostno 
grožnjo;

Or. en

Predlog spremembe 112
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker sta Daeš in Al Kajda finančno
neodvisna in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 
grožnjami in izsiljevanjem; ker povezava 
med organiziranim kriminalom in 
terorističnimi skupinami predstavlja vse 
večjo grožnjo; ker bi lahko Al Kajda in 
Daeš, ki je izgubil ozemlje v Siriji in Iraku, 
s temi viri še naprej financirala kriminalne 
dejavnosti;

M. ker sta Daeš in Al Kajda finančno 
neodvisna in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 
grožnjami in izsiljevanjem; ker povezava 
med organiziranim kriminalom in 
terorističnimi skupinami predstavlja vse 
večjo grožnjo; ker bi lahko Al Kajda in 
Daeš, ki je izgubil ozemlje v Siriji in Iraku, 
s temi viri še naprej financirala kriminalne 
dejavnosti; ker te mednarodne teroristične 
organizacije pogosto podpirajo državni 
akterji;
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Or. en

Predlog spremembe 113
Edward Czesak

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker sta Daeš in Al Kajda finančno 
neodvisna in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 
grožnjami in izsiljevanjem; ker povezava 
med organiziranim kriminalom in 
terorističnimi skupinami predstavlja vse 
večjo grožnjo; ker bi lahko Al Kajda in 
Daeš, ki je izgubil ozemlje v Siriji in Iraku, 
s temi viri še naprej financirala kriminalne 
dejavnosti;

M. ker sta Daeš in Al Kajda finančno 
neodvisna in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 
grožnjami in izsiljevanjem; ker bi lahko Al 
Kajda in Daeš, ki je izgubil ozemlje v Siriji 
in Iraku, s temi viri še naprej financirala 
kriminalne dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 114
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker sta Daeš in Al Kajda finančno 
neodvisna in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 
grožnjami in izsiljevanjem; ker povezava 
med organiziranim kriminalom in 
terorističnimi skupinami predstavlja vse 

M. ker sta Daiš in Al Kajda finančno 
neodvisna in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter z goljufijami pri 
DDV, s trgovino z ljudmi, suženjstvom, 
izkoriščanjem otrok, grožnjami in 
izsiljevanjem; ker povezava med 
organiziranim kriminalom in terorističnimi 
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večjo grožnjo; ker bi lahko Al Kajda in 
Daeš, ki je izgubil ozemlje v Siriji in Iraku, 
s temi viri še naprej financirala kriminalne 
dejavnosti;

skupinami predstavlja vse večjo grožnjo; 
ker bi lahko Al Kajda in Daiš, ki je izgubil 
ozemlje v Siriji in Iraku, s temi viri še 
naprej financirala kriminalne dejavnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 115
Dubravka Šuica

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker sta Daeš in Al Kajda finančno 
neodvisna in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 
grožnjami in izsiljevanjem; ker povezava 
med organiziranim kriminalom in 
terorističnimi skupinami predstavlja vse 
večjo grožnjo; ker bi lahko Al Kajda in 
Daeš, ki je izgubil ozemlje v Siriji in Iraku, 
s temi viri še naprej financirala kriminalne 
dejavnosti;

M. ker sta Daeš in Al Kajda finančno 
neodvisna in ker teroristične skupine 
finančna sredstva pridobivajo z 
nedovoljeno trgovino z blagom, orožjem, 
nafto, drogami, cigaretami in med drugim 
kulturnimi predmeti ter s trgovino z ljudmi, 
suženjstvom, izkoriščanjem otrok, 
grožnjami in izsiljevanjem; ker mogoča 
povezava med organiziranim kriminalom 
in terorističnimi skupinami predstavlja vse 
večjo varnostno grožnjo; ker bi lahko Al 
Kajda in Daeš, ki je izgubil ozemlje v Siriji 
in Iraku, s temi viri še naprej financirala 
kriminalne dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 116
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava M a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ma. ker je bilo financiranje ISIL/Daiša 
in drugih terorističnih skupin mogoče 
zaradi aktivne ali pasivne soudeležbe 
številnih držav, vključno z nekaterimi 
domnevnimi zavezniki Evropske unije v 
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boju proti terorizmu, kot sta Turčija in 
Savdska Arabija, pa tudi nekaterih 
evropskih zasebnih akterjev;

Or. fr

Predlog spremembe 117
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis 
(Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava M a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ma. ker so represivno upravljanje ter 
slabi socialni in gospodarski pogoji, kot so 
visoka stopnja brezposelnosti, neustrezni 
izobraževalni sistemi in sektaški domači in 
zunanjepolitični načrti v številnih državah 
v bližnjevzhodni in severnoafriški regiji, 
povzročili plodno podlago za 
radikalizacijo in prispevali k teroristični 
grožnji;

Or. en

Predlog spremembe 118
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava M a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ma. (novo) ker so represivno 
upravljanje ter slabi socialni in 
gospodarski pogoji, kot so visoka stopnja 
brezposelnosti, neustrezni izobraževalni 
sistemi in sektaški domači in 
zunanjepolitični načrti v številnih državah 
v bližnjevzhodni in severnoafriški regiji, 
povzročili plodno podlago za 
radikalizacijo in prispevali k teroristični 
grožnji;
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Or. en

Predlog spremembe 119
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker teroristi še naprej uporabljajo 
lahko orožje in razstrelivo, vse pogosteje 
pa posegajo tudi po priložnostnem orožju, 
kot so vozila, tovornjaki in noži; ker so bili 
nedavni napadi natančno pripravljeni ali 
izvedeni spontano;

N. ker teroristi še naprej uporabljajo 
lahko orožje in razstrelivo, vse pogosteje 
pa posegajo tudi po priložnostnem orožju, 
kot so vozila, tovornjaki in noži; ker so 
nedavne napade natančno pripravili ali 
spontano izvedli posamezniki, ki so 
skupna orodja uporabili kot orožja za 
napade z nizkimi stroški na „mehke 
tarče“, katerih namen je bil povzročiti 
največje mogoče število naključnih žrtev 
med civilisti;

Or. en

Predlog spremembe 120
Kristina Winberg, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker teroristi še naprej uporabljajo 
lahko orožje in razstrelivo, vse pogosteje 
pa posegajo tudi po priložnostnem orožju, 
kot so vozila, tovornjaki in noži; ker so bili 
nedavni napadi natančno pripravljeni ali 
izvedeni spontano;

N. ker teroristi še naprej uporabljajo 
lahko orožje (skoraj vse to je nezakonito 
strelno orožje, ki je bilo nezakonito 
vneseno v EU in zato ne izvira od 
zakonitih lastnikov strelnega orožja v EU) 
in razstrelivo, vse pogosteje pa posegajo 
tudi po priložnostnem orožju, kot so vozila, 
tovornjaki in noži; ker so bili nedavni 
napadi natančno pripravljeni ali izvedeni 
spontano;

Or. en
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Predlog spremembe 121
Christian Ehler

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker teroristi še naprej uporabljajo 
lahko orožje in razstrelivo, vse pogosteje 
pa posegajo tudi po priložnostnem orožju, 
kot so vozila, tovornjaki in noži; ker so bili 
nedavni napadi natančno pripravljeni ali 
izvedeni spontano;

N. ker teroristi še naprej uporabljajo 
lahko orožje in razstrelivo, vse pogosteje 
pa posegajo tudi po priložnostnem orožju, 
kot so cestna vozila, zrakoplovi in vodna 
plovila, hladno orožje in kemikalije; ker so 
bili nedavni napadi natančno pripravljeni 
ali izvedeni spontano;

Or. de

Predlog spremembe 122
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker teroristi še naprej uporabljajo 
lahko orožje in razstrelivo, vse pogosteje 
pa posegajo tudi po priložnostnem orožju, 
kot so vozila, tovornjaki in noži; ker so bili 
nedavni napadi natančno pripravljeni ali 
izvedeni spontano;

N. ker teroristi še naprej uporabljajo 
lahko orožje in razstrelivo, vse pogosteje 
pa posegajo tudi po priložnostnem orožju, 
kot so vozila, tovornjaki, sekire in noži; ker 
so bili nedavni napadi natančno 
pripravljeni ali izvedeni spontano;

Or. fr

Predlog spremembe 123
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava N
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Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker teroristi še naprej uporabljajo 
lahko orožje in razstrelivo, vse pogosteje 
pa posegajo tudi po priložnostnem orožju, 
kot so vozila, tovornjaki in noži; ker so bili 
nedavni napadi natančno pripravljeni ali 
izvedeni spontano;

N. ker so nedavni napadi pokazali, da 
uporaba strelnega orožja in razstreliva še 
naprej ostaja tradicionalni način 
delovanja terorističnih skupin in 
posameznikov, vendar čedalje več 
uporabljajo tudi druge vrste orožja in 
precej manj kompleksne načine 
delovanja, ki jih je težje odkriti;

Or. fr

Predlog spremembe 124
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker teroristi še naprej uporabljajo 
lahko orožje in razstrelivo, vse pogosteje 
pa posegajo tudi po priložnostnem orožju, 
kot so vozila, tovornjaki in noži; ker so bili 
nedavni napadi natančno pripravljeni ali 
izvedeni spontano;

N. ker teroristi še naprej uporabljajo 
lahko orožje in razstrelivo, vse pogosteje 
pa posegajo tudi po priložnostnem orožju, 
kot so vozila, tovornjaki in noži; ker kaže, 
da so nedavne napade pripravili ali jih 
izvedli izolirani posamezniki;

Or. fr

Predlog spremembe 125
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava N a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Na. ker je uporaba dronov tudi 
dejanska in skrb vzbujajoča grožnja, zlasti 
v zvezi z jedrskimi, radiološkimi, 
bakteriološkimi in kemičnimi tveganji;

Or. fr
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Predlog spremembe 126
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker vrnitev tujih terorističnih 
borcev in njihovih družin prinaša posebne 
izzive glede varnosti in radikalizacije; ker 
otroci povratniki predstavljajo posebno 
težavo, saj so hkrati žrtve in potencialni 
storilci;

O. ker vrnitev tujih terorističnih 
borcev in njihovih družin prinaša posebne 
izzive glede varnosti in radikalizacije; ker 
otroci povratniki in zakonci tujih 
terorističnih borcev predstavljajo posebno 
težavo, saj so lahko hkrati žrtve in 
potencialni storilci; ker sta njuna sodna 
obravnava in socialna reintegracija 
pomembno merilo za pravičnost, odprtost 
in vključevanje naših družb;

Or. en

Predlog spremembe 127
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker vrnitev tujih terorističnih 
borcev in njihovih družin prinaša posebne 
izzive glede varnosti in radikalizacije; ker 
otroci povratniki predstavljajo posebno 
težavo, saj so hkrati žrtve in potencialni 
storilci;

O. ker vrnitev moških in žensk, ki so 
bili novačeni v teroristične skupine, in 
njihovih družin prinaša posebne izzive 
glede varnosti, radikalizacije in ponovne 
vključitve; ker je treba posebno pozornost 
nameniti otrokom, ki so se vrnili v državo 
izvora, saj so bili najbrž sredstvo v rokah 
teroristov in zato v veliki meri žrtve;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker vrnitev tujih terorističnih 
borcev in njihovih družin prinaša posebne 
izzive glede varnosti in radikalizacije; ker 
otroci povratniki predstavljajo posebno 
težavo, saj so hkrati žrtve in potencialni 
storilci;

O. ker vrnitev tujih terorističnih 
borcev in njihovih družin prinaša posebne 
izzive glede varnosti in radikalizacije; ker 
otroci povratniki predstavljajo posebno 
težavo, saj so lahko hkrati žrtve in 
potencialni storilci, ki so lahko prikriti več 
let ali desetletij;

Or. en

Predlog spremembe 129
Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Brando Benifei, Barbara Matera, Merja 
Kyllönen, Hilde Vautmans, Jana Žitňanská, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi)

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker vrnitev tujih terorističnih 
borcev in njihovih družin prinaša posebne 
izzive glede varnosti in radikalizacije; ker 
otroci povratniki predstavljajo posebno 
težavo, saj so hkrati žrtve in potencialni 
storilci;

O. ker vrnitev tujih terorističnih 
borcev in njihovih družin prinaša posebne 
izzive glede varnosti in radikalizacije; ker 
otroci povratniki predstavljajo poseben 
izziv, saj kot otroške žrtve potrebujejo 
zaščito, hkrati pa lahko postanejo
potencialni storilci;

Or. en

Predlog spremembe 130
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava O



PE627.791v02-00 66/170 AM\1163127SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker vrnitev tujih terorističnih 
borcev in njihovih družin prinaša posebne 
izzive glede varnosti in radikalizacije; ker 
otroci povratniki predstavljajo posebno 
težavo, saj so hkrati žrtve in potencialni 
storilci;

O. ker vrnitev tujih terorističnih 
borcev in njihovih družin prinaša posebne 
izzive glede varnosti, rehabilitacije in 
socialne reintegracije; ker otroci 
povratniki predstavljajo posebno težavo, 
saj so lahko hkrati žrtve in potencialni 
storilci;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker vrnitev tujih terorističnih 
borcev in njihovih družin prinaša posebne 
izzive glede varnosti in radikalizacije; ker 
otroci povratniki predstavljajo posebno 
težavo, saj so hkrati žrtve in potencialni 
storilci;

O. ker vrnitev tujih terorističnih 
borcev in njihovih družin prinaša posebne 
izzive glede varnosti in radikalizacije; ker 
otroci povratniki predstavljajo posebno 
težavo, saj so hkrati žrtve in storilci 
nasilnih dejanj;

Or. fr

Predlog spremembe 132
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker vrnitev tujih terorističnih 
borcev in njihovih družin prinaša posebne 
izzive glede varnosti in radikalizacije; ker 
otroci povratniki predstavljajo posebno 
težavo, saj so hkrati žrtve in potencialni 
storilci;

O. ker vrnitev tujih terorističnih 
borcev in njihovih družin prinaša posebne 
izzive glede varnosti in radikalizacije; ker 
otroci povratniki in ženske predstavljajo 
posebno težavo, saj so lahko hkrati žrtve in 
potencialni storilci;
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Or. en

Predlog spremembe 133
Christian Ehler

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker vrnitev tujih terorističnih 
borcev in njihovih družin prinaša posebne 
izzive glede varnosti in radikalizacije; ker 
otroci povratniki predstavljajo posebno 
težavo, saj so hkrati žrtve in potencialni 
storilci;

O. ker vrnitev tujih terorističnih 
borcev in njihovih družin prinaša posebne 
izzive glede varnosti in radikalizacije; ker 
bi lahko otroci povratniki predstavljali
posebno težavo, saj so hkrati žrtve in 
potencialni storilci;

Or. de

Predlog spremembe 134
Kristina Winberg

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker vrnitev tujih terorističnih 
borcev in njihovih družin prinaša posebne 
izzive glede varnosti in radikalizacije; ker 
otroci povratniki predstavljajo posebno 
težavo, saj so hkrati žrtve in potencialni 
storilci;

O. ker vrnitev tujih teroristov in 
njihovih družin prinaša posebne izzive 
glede varnosti in radikalizacije; ker otroci 
povratniki predstavljajo posebno težavo, 
saj so lahko hkrati žrtve in potencialni 
storilci;

Or. en

Predlog spremembe 135
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Uvodna izjava O a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Oa. ker enako veliko nevarnost 
predstavljajo tudi radikalizirani džihadisti, 
ki so prestali zaporno kazen, a niso 
deradikalizirani;

Or. fr

Predlog spremembe 136
Christian Ehler

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker so bili ti povratniki pogosto dalj 
časa izpostavljeni ideološki indoktrinaciji 
in vojaškemu urjenju z uporabo orožja in 
razstreliva ter so se v nekaterih primerih 
povezali z drugimi teroristi, morda 
nekdanjimi tujimi borci, s katerimi tvorijo 
nadnacionalne mreže;

P. ker so bili ti povratniki pogosto dalj 
časa izpostavljeni ideološki indoktrinaciji 
in vojaškemu urjenju z uporabo orožja in 
razstreliva ter različnih taktik kritja, 
napada in boja, v nekaterih primerih pa so 
se povezali z drugimi teroristi, morda 
nekdanjimi tujimi borci, s katerimi tvorijo 
nadnacionalne mreže;

Or. de

Predlog spremembe 137
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker so bili ti povratniki pogosto dalj 
časa izpostavljeni ideološki indoktrinaciji 
in vojaškemu urjenju z uporabo orožja in 
razstreliva ter so se v nekaterih primerih 
povezali z drugimi teroristi, morda 
nekdanjimi tujimi borci, s katerimi tvorijo 
nadnacionalne mreže;

P. ker so bili ti povratniki, čeprav so 
danes maloštevilni, pogosto dalj časa 
izpostavljeni ideološki indoktrinaciji in 
vojaškemu urjenju z uporabo orožja in 
razstreliva ter so se v nekaterih primerih 
povezali z drugimi teroristi, morda 
nekdanjimi tujimi borci, s katerimi lahko
tvorijo nadnacionalne mreže;
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Or. fr

Predlog spremembe 138
Anna Maria Corazza Bildt, Brando Benifei, Barbara Matera, Merja Kyllönen, Hilde 
Vautmans, Jana Žitňanská, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-
Vrionidi)

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker so bili ti povratniki pogosto dalj 
časa izpostavljeni ideološki indoktrinaciji 
in vojaškemu urjenju z uporabo orožja in 
razstreliva ter so se v nekaterih primerih 
povezali z drugimi teroristi, morda 
nekdanjimi tujimi borci, s katerimi tvorijo 
nadnacionalne mreže;

P. ker so bili nekateri od teh 
povratnikov lahko dalj časa izpostavljeni 
ideološki indoktrinaciji in vojaškemu 
urjenju z uporabo orožja in razstreliva ter 
so se lahko v nekaterih primerih povezali z 
drugimi teroristi, morda nekdanjimi tujimi 
borci, s katerimi tvorijo nadnacionalne 
mreže;

Or. en

Predlog spremembe 139
Kristina Winberg

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker so bili ti povratniki pogosto dalj 
časa izpostavljeni ideološki indoktrinaciji 
in vojaškemu urjenju z uporabo orožja in 
razstreliva ter so se v nekaterih primerih 
povezali z drugimi teroristi, morda 
nekdanjimi tujimi borci, s katerimi tvorijo 
nadnacionalne mreže;

P. ker so bili ti povratniki pogosto dalj 
časa izpostavljeni ideološki indoktrinaciji 
in vojaškemu urjenju z uporabo orožja in 
razstreliva ter so se v nekaterih primerih 
povezali z drugimi teroristi, morda 
nekdanjimi tujimi teroristi, s katerimi 
tvorijo nadnacionalne mreže;

Or. en

Predlog spremembe 140
Eva Joly
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Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker so storilci terorističnih napadov 
v EU zelo pogosto državljani EU, pogosto 
druga ali tretja generacija priseljencev, ki 
so odrasli v državi članici izvedenega 
napada, ter tujci, ki so v nekaterih 
primerih dalj časa bivali v državi članici, 
ki so jo napadli;

Q. ker so storilci terorističnih napadov 
v EU večinoma evropski državljani;

Or. en

Predlog spremembe 141
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker so storilci terorističnih napadov 
v EU zelo pogosto državljani EU, pogosto 
druga ali tretja generacija priseljencev, ki 
so odrasli v državi članici izvedenega 
napada, ter tujci, ki so v nekaterih 
primerih dalj časa bivali v državi članici, 
ki so jo napadli;

Q. ker so storilci terorističnih napadov 
v EU večinoma državljani EU, ki so se 
radikalizirali v državi članici izvedenega 
napada;

Or. en

Predlog spremembe 142
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker so storilci terorističnih napadov 
v EU zelo pogosto državljani EU, pogosto 

Q. ker so storilci terorističnih napadov 
v EU zelo pogosto državljani EU, pogosto 
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druga ali tretja generacija priseljencev, ki 
so odrasli v državi članici izvedenega 
napada, ter tujci, ki so v nekaterih primerih 
dalj časa bivali v državi članici, ki so jo 
napadli;

druga ali tretja generacija priseljencev, ki 
so odrasli v državi članici izvedenega 
napada, ter tujci, ki so v nekaterih primerih 
dalj časa bivali v državi članici, ki so jo 
napadli, vendar ostajajo socialno odtujeni, 
zaradi česar jih lahko novačijo ali 
izrabljajo teroristične organizacije;

Or. en

Predlog spremembe 143
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker so storilci terorističnih napadov 
v EU zelo pogosto državljani EU, pogosto 
druga ali tretja generacija priseljencev, ki 
so odrasli v državi članici izvedenega 
napada, ter tujci, ki so v nekaterih 
primerih dalj časa bivali v državi članici, 
ki so jo napadli;

Q. ker so storilci terorističnih napadov 
v EU največkrat evropski državljani, pa 
tudi državljani tretjih držav, ki dalj časa 
prebivajo ali so bili rojeni v državi članici, 
ki so jo napadli;

Or. fr

Predlog spremembe 144
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker so storilci terorističnih napadov 
v EU zelo pogosto državljani EU, pogosto 
druga ali tretja generacija priseljencev, ki 
so odrasli v državi članici izvedenega 
napada, ter tujci, ki so v nekaterih primerih 
dalj časa bivali v državi članici, ki so jo 
napadli;

Q. ker so storilci terorističnih napadov 
v EU zelo pogosto državljani EU, pogosto 
pa migranti, prispeli z zadnjimi 
migracijskimi vali, ali druga ali tretja 
generacija priseljencev, ki so odrasli v 
državi članici izvedenega napada, ter tujci, 
ki so v nekaterih primerih dalj časa bivali v 
državi članici, ki so jo napadli;
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Or. fr

Predlog spremembe 145
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker so storilci terorističnih napadov 
v EU zelo pogosto državljani EU, pogosto 
druga ali tretja generacija priseljencev, ki 
so odrasli v državi članici izvedenega 
napada, ter tujci, ki so v nekaterih primerih 
dalj časa bivali v državi članici, ki so jo 
napadli;

Q. ker so storilci terorističnih napadov 
v Evropi zelo pogosto državljani EU, 
pogosto druga ali tretja generacija 
priseljencev, ki so odrasli v državi članici 
izvedenega napada, ter tujci, ki so v 
nekaterih primerih dalj časa bivali v državi 
članici, ki so jo napadli;

Or. en

Predlog spremembe 146
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava R

Predlog resolucije Predlog spremembe

R. ker si večina priseljencev želi 
ustvariti novo življenje in se integrirati v 
naše države, vendar lahko veliko 
teroristično grožnjo predstavlja 
razmeroma malo ljudi, in ker so naše 
odprte družbe in odprte meje ranljive za 
zlorabe, saj nekateri teroristi za vstop v 
evropske države uporabljajo migracijske 
poti in poti prosilcev za azil ter izkoriščajo 
svobodo gibanja v EU;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 147
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck
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Predlog resolucije
Uvodna izjava R

Predlog resolucije Predlog spremembe

R. ker si večina priseljencev želi 
ustvariti novo življenje in se integrirati v 
naše države, vendar lahko veliko 
teroristično grožnjo predstavlja 
razmeroma malo ljudi, in ker so naše 
odprte družbe in odprte meje ranljive za 
zlorabe, saj nekateri teroristi za vstop v 
evropske države uporabljajo migracijske 
poti in poti prosilcev za azil ter izkoriščajo 
svobodo gibanja v EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 148
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava R

Predlog resolucije Predlog spremembe

R. ker si večina priseljencev želi 
ustvariti novo življenje in se integrirati v 
naše države, vendar lahko veliko 
teroristično grožnjo predstavlja 
razmeroma malo ljudi, in ker so naše 
odprte družbe in odprte meje ranljive za 
zlorabe, saj nekateri teroristi za vstop v 
evropske države uporabljajo migracijske 
poti in poti prosilcev za azil ter izkoriščajo 
svobodo gibanja v EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 149
Arnaud Danjean
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Predlog resolucije
Uvodna izjava R

Predlog resolucije Predlog spremembe

R. ker si večina priseljencev želi 
ustvariti novo življenje in se integrirati v
naše države, vendar lahko veliko 
teroristično grožnjo predstavlja 
razmeroma malo ljudi, in ker so naše 
odprte družbe in odprte meje ranljive za 
zlorabe, saj nekateri teroristi za vstop v 
evropske države uporabljajo migracijske 
poti in poti prosilcev za azil ter izkoriščajo
svobodo gibanja v EU;

R. ker so naše odprte družbe in naše 
odprte meje ranljive in jih uporabljajo 
teroristične skupine; ker so nekateri 
teroristi za vstop v evropske države 
uporabili migracijske poti in poti prosilcev 
za azil ter tako izkoristili svobodo gibanja 
v EU;

Or. fr

Predlog spremembe 150
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava R

Predlog resolucije Predlog spremembe

R. ker si večina priseljencev želi 
ustvariti novo življenje in se integrirati v 
naše države, vendar lahko veliko 
teroristično grožnjo predstavlja 
razmeroma malo ljudi, in ker so naše 
odprte družbe in odprte meje ranljive za 
zlorabe, saj nekateri teroristi za vstop v
evropske države uporabljajo migracijske 
poti in poti prosilcev za azil ter izkoriščajo 
svobodo gibanja v EU;

R. ker noben javni organ, medij ali 
politična osebnost nikakor ne bi smel 
priseljencev zamenjevati s potencialnimi 
teroristi; ker so nekateri teroristi prečkali 
zunanjo mejo Evropske unije, ne da bi bili 
odkriti;

Or. en

Predlog spremembe 151
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava R
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Predlog resolucije Predlog spremembe

R. ker si večina priseljencev želi 
ustvariti novo življenje in se integrirati v 
naše države, vendar lahko veliko 
teroristično grožnjo predstavlja 
razmeroma malo ljudi, in ker so naše 
odprte družbe in odprte meje ranljive za 
zlorabe, saj nekateri teroristi za vstop v 
evropske države uporabljajo migracijske 
poti in poti prosilcev za azil ter izkoriščajo 
svobodo gibanja v EU;

R. ker lahko razmeroma majhno 
število oseb predstavlja veliko teroristično 
grožnjo; ker so naše odprte družbe in 
odprte meje ranljive za zlorabe, saj nekateri 
teroristi za vstop v evropske države 
uporabljajo migracijske poti in poti 
prosilcev za azil ter izkoriščajo svobodo 
gibanja v EU;

Or. fr

Predlog spremembe 152
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava R a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ra. ker je po podatkih FRONTEX, 
EUNAVFOR/MED Sophia in drugih 
evropskih varnostnih agencij odstotni 
delež osumljencev terorizma med 
priseljenci in begunci, ki so prišli v EU, 
skoraj nič;

Or. en

Predlog spremembe 153
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava S

Predlog resolucije Predlog spremembe

S. ker pritok nezakonitih priseljencev 
in beguncev, ki so jih skrajneži že 
izkoristili in bi jih lahko izkoristili tudi v 
prihodnosti, pomeni izziv za integracijo;

črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 154
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Uvodna izjava S

Predlog resolucije Predlog spremembe

S. ker pritok nezakonitih priseljencev 
in beguncev, ki so jih skrajneži že 
izkoristili in bi jih lahko izkoristili tudi v 
prihodnosti, pomeni izziv za integracijo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 155
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava S

Predlog resolucije Predlog spremembe

S. ker pritok nezakonitih priseljencev 
in beguncev, ki so jih skrajneži že 
izkoristili in bi jih lahko izkoristili tudi v 
prihodnosti, pomeni izziv za integracijo;

S. ker dajanje prednosti financiranju 
ukrepov, ki se nanašajo na upravljanje 
meja, pred vključevanjem priseljencev in 
beguncev ter financiranjem,s katerim se 
odpravlja socialna izključenost, skupaj s 
pomanjkanjem neposrednega dostopa do 
lokalnih in regionalnih organov ter 
organizacij civilne družbe pomeni izziv za 
integracijo;

Or. en

Predlog spremembe 156
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava S



AM\1163127SL.docx 77/170 PE627.791v02-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

S. ker pritok nezakonitih priseljencev 
in beguncev, ki so jih skrajneži že 
izkoristili in bi jih lahko izkoristili tudi v 
prihodnosti, pomeni izziv za integracijo;

S. ker socialno in kulturno 
vključevanje priseljencev in beguncev, 
pomeni izziv za evropske družbe in 
zahteva okrepljene, posebne in usmerjene 
naložbe v socialno vključevanje, da 
občutkov izključenosti ali odtujenosti ne 
bi izkoristili skrajneži in osebe, ki novačijo
za terorizem;

Or. en

Predlog spremembe 157
Christian Ehler

Predlog resolucije
Uvodna izjava S

Predlog resolucije Predlog spremembe

S. ker pritok nezakonitih priseljencev 
in beguncev, ki so jih skrajneži že 
izkoristili in bi jih lahko izkoristili tudi v 
prihodnosti, pomeni izziv za integracijo;

S. ker pritok nezakonitih priseljencev 
in beguncev, ki so jih skrajneži in teroristi 
že izkoristili in bi jih lahko izkoristili tudi v 
prihodnosti, pomeni izziv za integracijo;

Or. de

Predlog spremembe 158
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Uvodna izjava S

Predlog resolucije Predlog spremembe

S. ker pritok nezakonitih priseljencev 
in beguncev, ki so jih skrajneži že 
izkoristili in bi jih lahko izkoristili tudi v 
prihodnosti, pomeni izziv za integracijo;

S. ker pritok nezakonitih priseljencev 
in beguncev, ki so jih skrajneži že 
izkoristili in bi jih lahko izkoristili tudi v 
prihodnosti, pomeni izziv za postopek 
vključevanja;

Or. en
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Predlog spremembe 159
Kristina Winberg

Predlog resolucije
Uvodna izjava S

Predlog resolucije Predlog spremembe

S. ker pritok nezakonitih priseljencev 
in beguncev, ki so jih skrajneži že 
izkoristili in bi jih lahko izkoristili tudi v 
prihodnosti, pomeni izziv za integracijo;

S. ker pritok nezakonitih priseljencev 
in beguncev, ki so jih skrajneži že 
izkoristili in bi jih lahko izkoristili tudi v 
prihodnosti, pomeni izziv za asimilacijo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava S a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Sa. ker obstaja nevarnost, da bi 
teroristi svobodo in pravno državo, ki ju 
zagotavljajo liberalne demokracije EU, 
zlorabili in izkoristili kot skrivališče pred 
avtokratskimi režimi v svojih matičnih 
državah, v katerih lahko teroristična 
dejavnost privede do smrtne kazni;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava S b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Sb. ker obstajajo dokumentirani 
primeri1a, v katerih so žrtve hudih 
kaznivih dejanj teroristov Daeš, storjenih 
na ozemlju Sirije ali Iraka, ki so mislile, 
da so na varnem, ponovno srečale svoje 
mučitelje na ozemlju EU, kjer so oboji 
zaprosili za zaščito;

__________________

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

Or. en

Predlog spremembe 162
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava T

Predlog resolucije Predlog spremembe

T. ker se lahko za napade uporabijo 
nove oblike terorizma, med njimi 
kibernetski terorizem in orožje za 
množično uničevanje; ker obstaja 
precedens preprečenega napada z ricinom, 
zelo strupenim biološkim agensom; ker 
obstajajo primeri, ko je Daeš uporabil ali 
je nameraval uporabiti jedrske, radiološke, 
kemične in biološke (JRKB) materiale ter v 
družbenih medijih objavljal možne taktike 
in metode za napade in tarče;

T. ker se lahko za napade uporabijo 
nove oblike terorizma, med njimi 
kibernetski terorizem in orožje za 
množično uničevanje; ker mora EU 
okrepiti svojo politiko kibernetske varnosti 
z večjim sodelovanjem med državami 
članicami, da bi se soočila s tem vse 
večjim izzivom; ker obstaja precedens 
preprečenega napada z ricinom, zelo 
strupenim biološkim agensom; ker 
obstajajo primeri, ko so teroristične 
skupine uporabile ali nameravale
uporabiti jedrske, radiološke, kemične in 
biološke (JRKB) materiale ter v družbenih 
medijih objavljal možne taktike in metode 
za napade in tarče;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava T

Predlog resolucije Predlog spremembe

T. ker se lahko za napade uporabijo 
nove oblike terorizma, med njimi 
kibernetski terorizem in orožje za 
množično uničevanje; ker obstaja 
precedens preprečenega napada z ricinom, 
zelo strupenim biološkim agensom; ker 
obstajajo primeri, ko je Daeš uporabil ali je 
nameraval uporabiti jedrske, radiološke, 
kemične in biološke (JRKB) materiale ter v 
družbenih medijih objavljal možne taktike 
in metode za napade in tarče;

T. ker se lahko za napade uporabijo 
nove oblike terorizma, med njimi 
kibernetski terorizem in orožje za 
množično uničevanje, morda v povezavi z 
novo tehnično opremo, kot so droni; ker 
obstaja precedens preprečenega napada z 
ricinom, zelo strupenim biološkim 
agensom; ker obstajajo primeri, ko je Daeš 
uporabil ali je nameraval uporabiti jedrske, 
radiološke, kemične in biološke (JRKB) 
materiale ter v družbenih medijih objavljal 
možne taktike in metode za napade in 
tarče;

Or. en

Predlog spremembe 164
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava T

Predlog resolucije Predlog spremembe

T. ker se lahko za napade uporabijo
nove oblike terorizma, med njimi 
kibernetski terorizem in orožje za 
množično uničevanje; ker obstaja 
precedens preprečenega napada z ricinom, 
zelo strupenim biološkim agensom; ker 
obstajajo primeri, ko je Daeš uporabil ali je 
nameraval uporabiti jedrske, radiološke, 
kemične in biološke (JRKB) materiale ter v 
družbenih medijih objavljal možne taktike 
in metode za napade in tarče;

T. ker obstaja nevarnost, da se 
pojavijo nove oblike terorizma, ki se bodo 
uporabile za napad, med njimi kibernetski 
terorizem in orožje za množično 
uničevanje; ker obstaja precedens 
preprečenega napada z ricinom, zelo 
strupenim biološkim agensom; ker 
obstajajo primeri, ko je Daiš uporabil ali je 
nameraval uporabiti jedrske, radiološke, 
kemične in biološke (JRKB) materiale ter v 
družbenih medijih objavljal možne taktike 
in metode za napade in tarče;
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Or. fr

Predlog spremembe 165
Christian Ehler

Predlog resolucije
Uvodna izjava T

Predlog resolucije Predlog spremembe

T. ker se lahko za napade uporabijo 
nove oblike terorizma, med njimi 
kibernetski terorizem in orožje za 
množično uničevanje; ker obstaja 
precedens preprečenega napada z ricinom, 
zelo strupenim biološkim agensom; ker 
obstajajo primeri, ko je Daeš uporabil ali je 
nameraval uporabiti jedrske, radiološke, 
kemične in biološke (JRKB) materiale ter v 
družbenih medijih objavljal možne taktike 
in metode za napade in tarče;

T. ker se lahko za napade uporabijo 
nove oblike terorizma, med njimi 
kibernetski terorizem in orožje za 
množično uničevanje; ker obstaja 
precedens preprečenega domnevnega 
napada z ricinom, zelo strupenim 
biološkim agensom; ker obstajajo primeri, 
ko je Daeš uporabil ali je nameraval 
uporabiti jedrske, radiološke, kemične in 
biološke (JRKB) materiale ter v družbenih 
medijih objavljal možne taktike in metode 
za napade in tarče;

Or. de

Predlog spremembe 166
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava T

Predlog resolucije Predlog spremembe

T. ker se lahko za napade uporabijo 
nove oblike terorizma, med njimi 
kibernetski terorizem in orožje za 
množično uničevanje; ker obstaja 
precedens preprečenega napada z ricinom, 
zelo strupenim biološkim agensom; ker 
obstajajo primeri, ko je Daeš uporabil ali je 
nameraval uporabiti jedrske, radiološke, 
kemične in biološke (JRKB) materiale ter v 
družbenih medijih objavljal možne taktike
in metode za napade in tarče;

T. ker se lahko za napade uporabijo 
nove oblike terorizma, med njimi 
kibernetski terorizem in orožje za 
množično uničevanje; ker obstaja 
precedens preprečenega napada z ricinom, 
zelo strupenim biološkim agensom; ker 
obstajajo primeri, ko je Daiš uporabil ali je 
nameraval uporabiti jedrske, radiološke, 
kemične in biološke (JRKB) materiale ter v 
družbenih medijih objavljal navodila in 
metode za napade in tarče;
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Or. fr

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava T a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ta. ker je vsako leto prijavljenih več 
primerov nedovoljenega prometa z 
radiološkimi ali jedrskimi snovmi za 
podatkovno zbirko Mednarodne agencije 
za atomsko energijo (IAEA) o nesrečah in 
nedovoljenem prometu, pri čemer se 
poudarja latentno tveganje, ki izhaja iz 
teh snovi, zlasti glede na resnost 
morebitnih posledic;

Or. en

Predlog spremembe 168
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava T a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ta. ker imajo države članice različne 
strategije za odzivanje na hibridne ter 
kemične, biološke, radiološke in jedrske 
grožnje, zaradi česar je različna njihova 
raven pripravljenosti;

Or. en

Predlog spremembe 169
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
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Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava T b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Tb. ker je Evropski svet 28. junija 2018 
pozdravil skupno sporočilo o odpornosti 
Evrope na hibridne ter kemične, biološke, 
radiološke in jedrske grožnje, da bi se 
opredelila področja, na katerih bi bilo 
treba okrepiti ukrepe za nadaljnjo 
poglobitev in okrepitev bistvenega 
prispevka EU k odpravljanju teh groženj, 
ter da bi se države članice in Komisija 
pozvale k nujnim skupnim prizadevanjem 
za dosledno izvajanje akcijskega načrta 
na področju JRKB varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 170
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Uvodna izjava U

Predlog resolucije Predlog spremembe

U. ker lahko populistična retorika v 
političnih razpravah povzroči polarizacijo 
v družbi;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 171
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava U

Predlog resolucije Predlog spremembe

U. ker lahko populistična retorika v črtano
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političnih razpravah povzroči polarizacijo 
v družbi;

Or. fr

Predlog spremembe 172
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Uvodna izjava U

Predlog resolucije Predlog spremembe

U. ker lahko populistična retorika v 
političnih razpravah povzroči polarizacijo
v družbi;

U. ker je desničarski ekstremizem v 
več državah spodbudil številne napade in 
pomeni grožnjo, ki jo je treba obravnavati 
za zaščito družbe na splošno in 
nenazadnje za pomiritev muslimanskih 
državljanov, ki so pogosto, vendar ne 
izključno, tarča takih napadov; ker ta 
grožnja po svojem obsegu, pogostosti ali 
naravi vseeno ni enaka grožnji islamskih 
teroristov, ki morajo ostati v žarišču 
prizadevanj na področju boja proti 
terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 173
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava U

Predlog resolucije Predlog spremembe

U. ker lahko populistična retorika v 
političnih razpravah povzroči polarizacijo 
v družbi;

U. ker lahko populistična retorika v 
političnih razpravah, ki se nanašajo ali 
sklicujejo na teroristično grožnjo,
povzroči polarizacijo v družbah, ki je 
namenjena spodkopavanju demokracije, 
socialne kohezije, spoštovanja temeljnih 
pravic in človekovih pravic po svetu, s 
čimer koristi terorističnim organizacijam 
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in njihovim ciljem.

Or. en

Predlog spremembe 174
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava U

Predlog resolucije Predlog spremembe

U. ker lahko populistična retorika v 
političnih razpravah povzroči polarizacijo 
v družbi;

U. ker lahko politična 
instrumentalizacija terorizma podžge 
sovražni govor in prispeva k nastanku 
tako imenovanega „trka civilizacij“, ki je
v nasprotju z vrednotami demokracije in 
človekovimi pravicami;

Or. fr

Predlog spremembe 175
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava U

Predlog resolucije Predlog spremembe

U. ker lahko populistična retorika v 
političnih razpravah povzroči polarizacijo 
v družbi;

U. ker lahko populistična retorika v 
političnih razpravah povzroči polarizacijo 
v družbi; ker obstaja potreba po ustreznem 
izobraževanju in usposabljanju, ki bi bilo 
namenjeno krepitvi odpornosti na 
populizem

Or. en

Predlog spremembe 176
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Milan Zver, Andrzej Grzyb, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
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Predlog resolucije
Uvodna izjava U

Predlog resolucije Predlog spremembe

U. ker lahko populistična retorika v 
političnih razpravah povzroči polarizacijo 
v družbi;

U. ker lahko populistična retorika v 
političnih razpravah o teroristični grožnji 
povzroči polarizacijo v družbi, ki bi jo 
izkoristili tako levičarski kot desničarski 
agitatorji;

Or. en

Predlog spremembe 177
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava U

Predlog resolucije Predlog spremembe

U. ker lahko populistična retorika v 
političnih razpravah povzroči polarizacijo 
v družbi;

U. ker populistična retorika v 
političnih razpravah o teroristični grožnji 
nevarno prispeva k polarizaciji naše 
družbe;

Or. en

Predlog spremembe 178
Kristina Winberg

Predlog resolucije
Uvodna izjava U

Predlog resolucije Predlog spremembe

U. ker lahko populistična retorika v 
političnih razpravah povzroči polarizacijo 
v družbi;

U. ker lahko odprta in iskrena 
politična razprava o teroristični grožnji
povzroči polarizacijo v družbi;

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava U a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ua. ker sodelovanje med terorističnimi 
organizacijami in organiziranimi 
kriminalnimi združbami, pri katerem se 
zmožnost povzročitve množičnih žrtev med 
civilisti v državah članicah EU poveže z 
logističnimi zmogljivostmi, ki to 
omogočajo, pomeni veliko tveganje; ker 
obstaja nizka raven poročanja in analiz 
policijskih in obveščevalnih služb o 
povezavi med organiziranim kriminalom 
in terorizmom; ker pogosto v številnih 
državah članicah in na ravni EU ni dovolj 
preiskovalnih in sodnih zmogljivosti, ki bi 
bile osredotočene na organizirani 
kriminal;

Or. en

Predlog spremembe 180
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava U a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ua. ker v evropskih družbah razširja 
veliko dezinformacij in neresničnih zgodb 
v zvezi s teroristično grožnjo, katerih cilj 
je netenje nemirov; ker kampanje 
dezinformiranja povzročajo radikalizacijo 
v državah članicah;

Or. en
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Predlog spremembe 181
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava U a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ua. ker je namen terorizma oslabiti in 
poraziti demokracije; ker so politiki in 
vlade ključni akterji za doseganje širokega 
soglasja in socialne odpornosti, da bi 
lahko učinkovito branili naše 
demokratične sisteme.

Or. en

Predlog spremembe 182
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Preprečevanje in zatiranje radikalizacije Preprečevanje in zatiranje islamistične 
radikalizacije

Or. fr

Predlog spremembe 183
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Preprečevanje in zatiranje radikalizacije Preprečevanje in zatiranje nasilnega 
ekstremizma

Or. en
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Predlog spremembe 184
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava U a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ua. ker je opredelitev radikalizacije 
prepogosto povezana s političnim 
zastopanjem; ker je pravo vprašanje 
dejansko politično nasilje; ker ni mogoče 
ločeno obravnavati samo ene poti proti
nasilnemu ekstremizmu, saj so dejavniki 
in sprožilci tudi socialna kohezija, 
politični okvir, gospodarski pogoji, verski 
in ideološki ideali, osebne travme in 
psihološke ranljivosti ter okolica in 
omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 185
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava U a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ua. ker je enako verjetno, da bo 
teroristično grožnjo povzročil domači 
storilec s priseljenskim izvorom ali prišlek 
od zunaj; ker se bodo mladi s 
priseljenskim izvorom, ki so odraščali v 
okolju, kjer so prevladujoči vplivi tuji, 
težko poistovetili z večinsko družbo; ker je
poudarjanje razlik, ločevanja, 
viktimizacije in odtujitve v interesu 
političnih in verskih agitatorjev;

Or. en
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Predlog spremembe 186
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava U b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ub. ker priseljenci pogosto poskušajo 
pobegniti pred kulturnimi, socialnimi in 
političnimi omejitvami svojega prejšnjega 
življenja, vendar se prepogosto znajdejo 
pod enakimi vplivi, ki jih pričakajo v novi 
državi;

Or. en

Predlog spremembe 187
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava V

Predlog resolucije Predlog spremembe

V. ker je Center odličnosti mreže za 
ozaveščanje o radikalizaciji (RAN) 
pomembna platforma za izmenjavo dobre 
prakse med strokovnimi delavci in prispeva 
k zbiranju pomembnega znanja na 
področju preprečevanja in zatiranja 
radikalizacije;

V. ker je Center odličnosti mreže za 
ozaveščanje o radikalizaciji (RAN) 
pomembna platforma za izmenjavo dobre 
prakse med strokovnimi delavci in organi 
pregona in prispeva k zbiranju 
pomembnega znanja na področju 
preprečevanja in zatiranja nasilnega 
ekstremizma;

Or. en

Predlog spremembe 188
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava V
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Predlog resolucije Predlog spremembe

V. ker je Center odličnosti mreže za 
ozaveščanje o radikalizaciji (RAN) 
pomembna platforma za izmenjavo dobre 
prakse med strokovnimi delavci in prispeva 
k zbiranju pomembnega znanja na 
področju preprečevanja in zatiranja 
radikalizacije;

V. ker je Center odličnosti mreže za 
ozaveščanje o radikalizaciji (RAN) 
platforma za izmenjavo dobre prakse med 
strokovnimi delavci in prispeva k zbiranju 
znanja na področju preprečevanja in 
zatiranja radikalizacije;

Or. fr

Predlog spremembe 189
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava W

Predlog resolucije Predlog spremembe

W. ker so nacionalne strategije proti 
radikalizaciji pomembne pri zagotavljanju 
splošnih okvirov za programe na lokalni 
ravni; ker morajo te strategije zagotoviti
zadostno financiranje lokalnih oblasti, 
preverjenih nevladnih organizacij in 
partnerjev civilne družbe, da bo te 
programe mogoče izvesti;

W. ker so razmere v vsaki državi 
članici različne in so zato nacionalne 
strategije proti radikalizaciji izredno 
pomembne, zlasti pri zagotavljanju 
splošnih okvirov za programe na lokalni 
ravni; ker te strategije potrebujejo zadostno 
financiranje lokalnih oblasti, ustrezno 
preverjenih nevladnih organizacij in
drugih partnerjev civilne družbe, da bo te 
programe mogoče spremljati in učinkovito
izvesti;

Or. en

Predlog spremembe 190
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava W

Predlog resolucije Predlog spremembe

W. ker so nacionalne strategije proti W. ker je evropska strategija, ki 
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radikalizaciji pomembne pri zagotavljanju 
splošnih okvirov za programe na lokalni 
ravni; ker morajo te strategije zagotoviti 
zadostno financiranje lokalnih oblasti, 
preverjenih nevladnih organizacij in 
partnerjev civilne družbe, da bo te 
programe mogoče izvesti;

razčlenjuje nacionalne strategije proti 
nasilnemu ekstremizmu, nepogrešljiva pri 
zagotavljanju splošnih okvirov za 
programe na nacionalni in lokalni ravni; 
ker morajo biti te strategije dosledne in 
učinkovite ter morajo zagotoviti zadostno 
financiranje lokalnih oblasti in deležnikov
civilne družbe, da bo te programe mogoče 
izvesti;

Or. en

Predlog spremembe 191
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava W

Predlog resolucije Predlog spremembe

W. ker so nacionalne strategije proti 
radikalizaciji pomembne pri zagotavljanju 
splošnih okvirov za programe na lokalni 
ravni; ker morajo te strategije zagotoviti 
zadostno financiranje lokalnih oblasti, 
preverjenih nevladnih organizacij in 
partnerjev civilne družbe, da bo te 
programe mogoče izvesti;

W. ker so nacionalne strategije proti 
radikalizaciji pomembne pri zagotavljanju 
splošnih okvirov za programe na lokalni 
ravni; ker morajo te strategije zagotoviti 
zadostno financiranje lokalnih oblasti in 
partnerjev civilne družbe, da bo te 
programe mogoče izvesti;

Or. fr

Predlog spremembe 192
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava W

Predlog resolucije Predlog spremembe

W. ker so nacionalne strategije proti 
radikalizaciji pomembne pri zagotavljanju
splošnih okvirov za programe na lokalni 
ravni; ker morajo te strategije zagotoviti 
zadostno financiranje lokalnih oblasti,
preverjenih nevladnih organizacij in 

W. ker so nacionalne strategije proti 
radikalizaciji pomembne pri zagotavljanju 
splošnih okvirov za programe na lokalni 
ravni; ker morajo te strategije zagotoviti 
zadostno financiranje preverjenih lokalnih 
oblasti, nevladnih organizacij in partnerjev 
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partnerjev civilne družbe, da bo te 
programe mogoče izvesti;

civilne družbe, da bo te programe mogoče 
izvesti;

Or. en

Predlog spremembe 193
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Uvodna izjava W a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Wa. ker sta preprečevanje in boj proti 
nasilni radikalizaciji zelo zapletena; ker je 
bil vidik spolov do nedavnega podcenjen;

Or. en

Predlog spremembe 194
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Uvodna izjava W b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Wb. ker obstaja napačna predstava o 
vlogi, ki jo lahko imajo ženske v zvezi z 
nasilnim ekstremizmom; ker ženske niso 
vedno pasivni subjekti in prav tako 
mobilizirajo, novačijo, zbirajo sredstva in 
so storilke terorističnih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 195
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava X
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Predlog resolucije Predlog spremembe

X. ker strokovnjaki poudarjajo 
pozitivne izkušnje večagencijskega 
pristopa, ki se osredotoča na vzpostavljanje 
infrastruktur za zgodnjo podporo različnih 
organov in organizacij na več ravneh 
tistim, ki so zaradi svoje ranljivosti 
dovzetni za radikalizem, ter poudarja 
podporno vlogo policije ter tako krepi 
odnose;

X. ker strokovnjaki poudarjajo 
pozitivne izkušnje večagencijskega 
pristopa, ki upošteva, da so načini 
radikalizacije raznoliki, raznolika pa je 
tudi javnost, ki jo zadeva, ter ki se 
osredotoča na vzpostavljanje infrastruktur 
za zgodnjo podporo različnih organov in 
organizacij na več ravneh tistim, ki so 
zaradi svoje ranljivosti dovzetni za 
radikalizacijo, ter za preprečevanje 
radikalizacije skupaj s pravosodnimi 
organi in policijo, ki upoštevajo različne 
oblike terorizma;

Or. fr

Predlog spremembe 196
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava X

Predlog resolucije Predlog spremembe

X. ker strokovnjaki poudarjajo 
pozitivne izkušnje večagencijskega 
pristopa, ki se osredotoča na vzpostavljanje 
infrastruktur za zgodnjo podporo različnih 
organov in organizacij na več ravneh 
tistim, ki so zaradi svoje ranljivosti 
dovzetni za radikalizem, ter poudarja 
podporno vlogo policije ter tako krepi 
odnose;

X. ker strokovnjaki poudarjajo 
pozitivne izkušnje večagencijskega 
pristopa, ki se osredotoča na vzpostavljanje 
infrastruktur za zgodnjo podporo različnih 
organov in organizacij na več ravneh 
tistim, ki so zaradi svoje ranljivosti 
dovzetni za radikalizem, in njihovim 
družinam ter poudarja podporno vlogo 
policije ter tako krepi odnose;

Or. en

Predlog spremembe 197
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava X a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Xa. ker ima lokalna policija 
pomembno vlogo pri boljšem 
razumevanju ranljivih oseb in ohranjanju 
zaupnega odnosa z njimi, ki temelji na 
medsebojnem spoštovanju, ter lahko 
ukrepa proti radikalizaciji pred 
nastankom težav in prepreči nezaupanje 
do države in institucij;

Or. fr

Predlog spremembe 198
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava Y a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ya. ker je merjenje učinkovitosti 
preventivnih ukrepov za preprečevanje 
radikalizacije zelo težavno in zahteva 
tesno sodelovanje med Komisijo, državami 
članicami, posameznimi deležniki in 
raziskovalci, kot je poudarjeno v 
posebnem poročilu Evropskega 
računskega sodišča;

Or. en

Predlog spremembe 199
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava Y b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Yb. ker spodbujanje socialne 
vključenosti in dejavno spodbujanje 
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demokratičnih vrednot prispevata k 
zmanjšanju tveganja radikalizacije s 
praktičnimi ukrepi za obravnavanje 
nasilnih ekstremističnih ideologij, 
revščine, diskriminacije in 
marginalizacije, vključno s 
preprečevanjem zgodnjega opuščanja 
šolanja in šolskega izključevanja, 
krepitvijo enakosti, socialne kohezije in 
spodbujanjem aktivnega državljanstva;

Or. en

Predlog spremembe 200
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava Z

Predlog resolucije Predlog spremembe

Z. ker je mogoče za projekte za 
preprečevanje in zatiranje radikalizacije 
uporabiti več evropskih sredstev in 
programov; ker je v proračunu EU do leta 
2020 za projekte za boj proti radikalizaciji 
namenjenih 314 milijonov EUR; ker se 
učinkovitost teh programov ne ocenjuje 
stalno;

Z. ker je mogoče za projekte za 
preprečevanje in zatiranje radikalizacije na 
evropski, nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni uporabiti več evropskih sredstev in 
programov; ker je v proračunu EU do leta 
2020 za projekte za boj proti radikalizaciji 
namenjenih 314 milijonov EUR; ker se 
učinkovitost teh programov ne ocenjuje 
stalno;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava Z

Predlog resolucije Predlog spremembe

Z. ker je mogoče za projekte za Z. ker je mogoče za projekte za 



AM\1163127SL.docx 97/170 PE627.791v02-00

SL

preprečevanje in zatiranje radikalizacije 
uporabiti več evropskih sredstev in 
programov; ker je v proračunu EU do leta 
2020 za projekte za boj proti radikalizaciji 
namenjenih 314 milijonov EUR; ker se 
učinkovitost teh programov ne ocenjuje 
stalno;

preprečevanje in zatiranje radikalizacije 
uporabiti več evropskih sredstev in 
programov; ker je v proračunu EU do leta 
2020 za projekte za boj proti radikalizaciji 
namenjenih 314 milijonov EUR1a; ker se 
učinkovitost teh programov ne ocenjuje 
stalno;

__________________

1a govor komisarke Věre Jourove, 
pristojne za pravosodje, potrošnike in 
enakost spolov, na konferenci o 
radikalizaciji v zaporih, Bruselj, 
Borschette, 27.2.2018 
http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-18-1221_en.htm

Or. en

Predlog spremembe 202
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Uvodna izjava Z

Predlog resolucije Predlog spremembe

Z. ker je mogoče za projekte za 
preprečevanje in zatiranje radikalizacije 
uporabiti več evropskih sredstev in 
programov; ker je v proračunu EU do leta 
2020 za projekte za boj proti radikalizaciji 
namenjenih 314 milijonov EUR; ker se
učinkovitost teh programov ne ocenjuje 
stalno;

Z. ker je mogoče za projekte za 
preprečevanje in zatiranje radikalizacije 
uporabiti več evropskih sredstev in 
programov; ker je v proračunu EU do leta 
2020 za projekte za boj proti radikalizaciji 
namenjenih 314 milijonov EUR; ker je 
treba učinkovitost teh programov stalno 
ocenjevati;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava Z a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Za. ker bi morali imeti vsi priseljenci 
enako obveznost kot vsi državljani in 
rezidenti katere koli države članice EU, da 
popolnoma sprejmejo ter živijo v skladu z 
evropskimi temeljnimi pravicami in 
evropskim načinom življenja; ker bi 
podpis pisne zaveze izboljšal ozaveščenost 
o pomenu dejavnih prizadevanj za 
vključevanje vseh, ki želijo živeti med 
nami v EU; ker bi moralo biti v novo 
oblikovani „zavezi o evropskih pravicah in 
vrednotah“ navedeno tudi, da je v primeru 
nespoštovanja naših temeljnih pravic, 
vključno s kršitvijo naše zakonodaje, 
vrnitev/repatriacija zadnja, vendar 
logična posledica, ki bo izvršena v skladu 
z mednarodnim pravom in načelom 
nevračanja;

Or. en

Predlog spremembe 204
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava Z a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Za. ker zaradi desetletnega trenda 
zmanjševanja naložb v šole, osnovne 
javne storitve in infrastrukturo celotna 
prebivalstva in skupnosti čutijo, da jih je 
večina politično in socialno zapustila;

Or. en

Predlog spremembe 205
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Uvodna izjava Z a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Za. ker strokovnjaki s teh področij 
zatrjujejo, da so programi za 
deradikalizacijo neuspešni;

Or. fr

Predlog spremembe 206
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava Z b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Zb. ker prav ti strokovnjaki 
razmišljajo, da je neangažiranost začasna 
rešitev pred islamističnimi terorizmom, saj 
bi omogočila, da se posamezniki, če že ne 
spremenijo prepričanja, vsaj odvrnejo od 
prehoda na dejanja;

Or. fr

Predlog spremembe 207
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AA

Predlog resolucije Predlog spremembe

AA. ker se ocenjuje, da je v EU med 50 
in 70 tisoč radikaliziranih džihadistov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 208
Dominique Martin
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Predlog resolucije
Uvodna izjava AA

Predlog resolucije Predlog spremembe

AA. ker se ocenjuje, da je v EU med 50 
in 70 tisoč radikaliziranih džihadistov;

AA. ker se ocenjuje, da je v EU med 50 
in 70 tisoč radikaliziranih džihadistov, od 
teh jih je velik delež v Franciji, kjer po 
besedah Samirja Amgharja med 20.000 in 
30.000 vernikov živi po zapovedih 
strogega in konservativnega islama in kjer 
imajo po besedah francoskega 
predsednika vlade iz leta 2015 organi 
pregona za 10.500 oseb zaznamek, da 
resno ogrožajo državno varnost zaradi 
„pripadnosti ali povezave z islamskim 
gibanjem“;

Or. fr

Predlog spremembe 209
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava AA

Predlog resolucije Predlog spremembe

AA. ker se ocenjuje, da je v EU med 50 
in 70 tisoč radikaliziranih džihadistov;

AA. ker se ocenjuje, da bi lahko bilo v 
EU med 50 in 70 tisoč potencialno 
radikaliziranih džihadistov; ker se skrajno 
desničarsko politično nasilje povečuje; 

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava AA
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Predlog resolucije Predlog spremembe

AA. ker se ocenjuje, da je v EU med 50 
in 70 tisoč radikaliziranih džihadistov;

AA. ker se ocenjuje, da je v EU med 50 
in 70 tisoč radikaliziranih džihadistov1a;

__________________

1a Jean Charles Brisard, Centre d’Analyse 
du Terrorisme, seja odbora TERR 9. 
aprila 2018

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava AA

Predlog resolucije Predlog spremembe

AA. ker se ocenjuje, da je v EU med 50 
in 70 tisoč radikaliziranih džihadistov;

AA. ker se po podatkih Europola 
ocenjuje, da je leta 2018 v EU približno 30
tisoč radikaliziranih džihadistov;

Or. en

Predlog spremembe 212
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava AA

Predlog resolucije Predlog spremembe

AA. ker se ocenjuje, da je v EU med 50 
in 70 tisoč radikaliziranih džihadistov;

AA. ker je bilo leta 2017 v EU skupaj 
prijetih 9751a oseb v zvezi s terorističnimi 
kaznivimi dejanji;

__________________

1a Poročilo Europola TE-SAT, 2017 

Or. fr
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Predlog spremembe 213
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava AA

Predlog resolucije Predlog spremembe

AA. ker se ocenjuje, da je v EU med 50 
in 70 tisoč radikaliziranih džihadistov;

AA. ker se ocenjuje, da je v EU med 50 
in 70 tisoč radikaliziranih posameznikov;

Or. fr

Predlog spremembe 214
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AB

Predlog resolucije Predlog spremembe

AB. ker se na ozemlju EU krepi nasilen 
radikalen diskurz, pogosto v obliki knjig, 
učnih ali avdiovizualnih vsebin, vključno s 
satelitskimi televizijskimi postajami; ker je 
ta diskurz v nasprotju z evropskimi
vrednotami, škodi pluralizmu, spodbuja 
nasilje in nestrpnost do drugih ver, je
odkrito antisemitski, nasprotuje enakosti 
med moškimi in ženskami ter zavrača 
znanost in izobrazbo, ki ju je islam 
spodbujal skozi stoletja;

AB. ker je na ozemlju EU zaznati
nasilen radikalen diskurz, pogosto v obliki 
knjig, učnih ali avdiovizualnih vsebin, 
vključno s satelitskimi televizijskimi 
postajami; ker je ta diskurz v nasprotju z 
demokratičnimi vrednotami, škodi 
pluralizmu, spodbuja nasilje in nestrpnost 
do drugih ver;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava AB
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Predlog resolucije Predlog spremembe

AB. ker se na ozemlju EU krepi nasilen 
radikalen diskurz, pogosto v obliki knjig, 
učnih ali avdiovizualnih vsebin, vključno s 
satelitskimi televizijskimi postajami; ker je 
ta diskurz v nasprotju z evropskimi 
vrednotami, škodi pluralizmu, spodbuja 
nasilje in nestrpnost do drugih ver, je 
odkrito antisemitski, nasprotuje enakosti 
med moškimi in ženskami ter zavrača 
znanost in izobrazbo, ki ju je islam 
spodbujal skozi stoletja;

AB. ker se na ozemlju EU krepi nasilen 
radikalen diskurz, pogosto v obliki knjig, 
učnih ali avdiovizualnih vsebin, vključno s 
satelitskimi televizijskimi postajami; ker je 
ta diskurz v nasprotju z demokracijo, 
vladavino prava in človekovimi pravicami, 
škodi pluralizmu, spodbuja nasilje in 
nestrpnost do drugih ver, je odkrito 
antisemitski, nasprotuje enakosti med 
moškimi in ženskami ter zavrača znanost 
in izobrazbo, ki ju je islam spodbujal skozi 
stoletja;

Or. en

Predlog spremembe 216
Christian Ehler

Predlog resolucije
Uvodna izjava AB

Predlog resolucije Predlog spremembe

AB. ker se na ozemlju EU krepi nasilen 
radikalen diskurz, pogosto v obliki knjig, 
učnih ali avdiovizualnih vsebin, vključno s 
satelitskimi televizijskimi postajami; ker je 
ta diskurz v nasprotju z evropskimi 
vrednotami, škodi pluralizmu, spodbuja 
nasilje in nestrpnost do drugih ver, je 
odkrito antisemitski, nasprotuje enakosti 
med moškimi in ženskami ter zavrača 
znanost in izobrazbo, ki ju je islam 
spodbujal skozi stoletja;

AB. ker se na ozemlju EU krepi nasilen 
radikalen diskurz, pogosto v obliki 
tiskanega gradiva, učnih ali avdiovizualnih 
vsebin, vključno s satelitskimi 
televizijskimi postajami; ker je ta diskurz v 
nasprotju z evropskimi vrednotami, škodi 
pluralizmu, spodbuja nasilje in nestrpnost 
do drugih ver, je odkrito antisemitski, 
nasprotuje enakosti med moškimi in 
ženskami ter zavrača znanost in izobrazbo, 
ki ju je islam spodbujal skozi stoletja;

Or. de

Predlog spremembe 217
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Uvodna izjava AB
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Predlog resolucije Predlog spremembe

AB. ker se na ozemlju EU krepi nasilen 
radikalen diskurz, pogosto v obliki knjig, 
učnih ali avdiovizualnih vsebin, vključno s 
satelitskimi televizijskimi postajami; ker je 
ta diskurz v nasprotju z evropskimi 
vrednotami, škodi pluralizmu, spodbuja 
nasilje in nestrpnost do drugih ver, je 
odkrito antisemitski, nasprotuje enakosti 
med moškimi in ženskami ter zavrača 
znanost in izobrazbo, ki ju je islam 
spodbujal skozi stoletja;

AB. ker se v številnih državah članicah
EU krepi nasilen radikalen diskurz, 
pogosto v obliki knjig, učnih ali 
avdiovizualnih vsebin, vključno s 
satelitskimi televizijskimi postajami; ker je 
ta diskurz v nasprotju z evropskimi 
vrednotami, škodi pluralizmu, spodbuja 
nasilje in nestrpnost do drugih ver, je 
odkrito antisemitski, nasprotuje enakosti 
med moškimi in ženskami ter zavrača 
znanost in izobrazbo, ki ju je islam 
spodbujal skozi stoletja;

Or. en

Predlog spremembe 218
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava AB

Predlog resolucije Predlog spremembe

AB. ker se na ozemlju EU krepi nasilen 
radikalen diskurz, pogosto v obliki knjig, 
učnih ali avdiovizualnih vsebin, vključno s 
satelitskimi televizijskimi postajami; ker je 
ta diskurz v nasprotju z evropskimi
vrednotami, škodi pluralizmu, spodbuja 
nasilje in nestrpnost do drugih ver, je 
odkrito antisemitski, nasprotuje enakosti 
med moškimi in ženskami ter zavrača 
znanost in izobrazbo, ki ju je islam 
spodbujal skozi stoletja;

AB. ker se na ozemlju EU krepi nasilen 
ekstremistični diskurz, pogosto v obliki 
knjig, učnih ali avdiovizualnih vsebin, 
vključno s satelitskimi televizijskimi 
postajami; ker je ta diskurz v nasprotju z 
demokratičnimi vrednotami, škodi 
pluralizmu, spodbuja nasilje in nestrpnost 
do drugih ver, je odkrito antisemitski, 
nasprotuje enakosti med moškimi in 
ženskami ter spodbuja reakcionarno vizijo 
kulture in družbe;

Or. en

Predlog spremembe 219
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava AB
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Predlog resolucije Predlog spremembe

AB. ker se na ozemlju EU krepi nasilen 
radikalen diskurz, pogosto v obliki knjig, 
učnih ali avdiovizualnih vsebin, vključno s 
satelitskimi televizijskimi postajami; ker je 
ta diskurz v nasprotju z evropskimi
vrednotami, škodi pluralizmu, spodbuja 
nasilje in nestrpnost do drugih ver, je 
odkrito antisemitski, nasprotuje enakosti 
med moškimi in ženskami ter zavrača 
znanost in izobrazbo, ki ju je islam 
spodbujal skozi stoletja;

AB. ker se na ozemlju EU krepi nasilen 
radikalen diskurz, pogosto v obliki knjig ali 
avdiovizualnih vsebin, vključno s 
satelitskimi televizijskimi postajami; ker je 
ta diskurz v nasprotju z demokratičnimi
vrednotami, škodi pluralizmu, spodbuja 
nasilje in zlasti nestrpnost do drugih ver, je 
odkrito antisemitski, nasprotuje enakosti 
med moškimi in ženskami ter zavrača 
znanost in izobrazbo, ki ju islam spodbuja 
že stoletja;

Or. fr

Predlog spremembe 220
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava AB

Predlog resolucije Predlog spremembe

AB. ker se na ozemlju EU krepi nasilen 
radikalen diskurz, pogosto v obliki knjig, 
učnih ali avdiovizualnih vsebin, vključno s
satelitskimi televizijskimi postajami; ker je 
ta diskurz v nasprotju z evropskimi 
vrednotami, škodi pluralizmu, spodbuja 
nasilje in nestrpnost do drugih ver, je 
odkrito antisemitski, nasprotuje enakosti 
med moškimi in ženskami ter zavrača 
znanost in izobrazbo, ki ju je islam 
spodbujal skozi stoletja;

AB. ker se na ozemlju EU krepi nasilen 
radikalen islamistični diskurz, pogosto v 
obliki knjig, učnih ali avdiovizualnih 
vsebin, vključno z družbenimi omrežji in
satelitskimi televizijskimi postajami; ker je 
ta diskurz v nasprotju z evropskimi 
vrednotami, škodi pluralizmu, spodbuja 
nasilje in nestrpnost do drugih ver, je
odkrito antisemitski, nasprotuje enakosti 
med moškimi in ženskami ter zavrača 
znanost in izobrazbo;

Or. fr

Predlog spremembe 221
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AC
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Predlog resolucije Predlog spremembe

AC. ker je v določenih knjigarnah in v 
spletu v Evropi na voljo predvsem 
salafistična in vahabistična literatura, 
zaradi česar je muslimanskim skupnostim 
na voljo le malo alternativnih razlag;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 222
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava AC

Predlog resolucije Predlog spremembe

AC. ker je v določenih knjigarnah in v 
spletu v Evropi na voljo predvsem 
salafistična in vahabistična literatura, 
zaradi česar je muslimanskim skupnostim 
na voljo le malo alternativnih razlag;

AC. ker je v določenih knjigarnah in v 
spletu v Evropi na voljo predvsem 
salafistična in vahabistična literatura; ker 
ta globalizirana različica islama, ki jo je 
lahko sprejeti, odstopa od zgodovinsko 
ustaljenih kulturnih praks muslimanskih 
skupnosti v Evropi in prispeva k 
spodkopavanju njihovega širšega 
povezovanja;

Or. en

Predlog spremembe 223
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava AC

Predlog resolucije Predlog spremembe

AC. ker je v določenih knjigarnah in v 
spletu v Evropi na voljo predvsem 
salafistična in vahabistična literatura, 
zaradi česar je muslimanskim skupnostim 
na voljo le malo alternativnih razlag;

AC. ker ni hierarhične avtoritete in ker 
je v določenih knjigarnah in v spletu v 
Evropi na voljo predvsem salafistična in 
vahabistična literatura, zaradi česar je 
muslimanskim skupnostim na voljo le malo 
alternativnih razlag;
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Or. fr

Predlog spremembe 224
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava AC

Predlog resolucije Predlog spremembe

AC. ker je v določenih knjigarnah in v 
spletu v Evropi na voljo predvsem
salafistična in vahabistična literatura, 
zaradi česar je muslimanskim skupnostim 
na voljo le malo alternativnih razlag;

AC. ker v določenih knjigarnah in v 
spletu v Evropi prevladuje salafistična in 
vahabistična literatura, ki se napaja iz 
sovražnega govora in lahko vpliva na 
nekatere ranljive posameznike;

Or. fr

Predlog spremembe 225
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Uvodna izjava AC

Predlog resolucije Predlog spremembe

AC. ker je v določenih knjigarnah in v 
spletu v Evropi na voljo predvsem 
salafistična in vahabistična literatura, 
zaradi česar je muslimanskim skupnostim 
na voljo le malo alternativnih razlag;

AC. ker je v določenih knjigarnah in v 
spletu v Evropi na voljo predvsem 
salafistična in vahabistična literatura, 
zaradi česar je muslimanskim skupnostim 
na voljo le malo alternativnih zmernih 
razlag;

Or. en

Predlog spremembe 226
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Uvodna izjava AC a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ACa. ker se preprečevanje radikalizma 
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začne že s prizadevanjem za bolj 
vključujočo, bolj strpno družbo, ki 
manjšinam zagotavlja priložnosti za 
učenje in sodelovanje na trgu dela ter jim 
omogoči, da sodelujejo v kulturnem in 
političnem življenju; ker so za 
preprečevanje odtujenosti skupnosti 
potrebne trdne protidiskriminacijske 
politike;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava AC a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ACa. ker je cilj radikalnega islamskega 
fundamentalizma, da bi religija 
obvladovala vse sfere življenja - osebno, 
politično in družbeno - to bi pa lahko 
privedlo k vrsti skupnosti, ki bi bila 
dovzetna za džihadistično novačenje;

Or. en

Predlog spremembe 228
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AC a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ACa. ker nasilna radikalizacija navadno 
izvira iz marginalizacije, konfliktov 
identitete, izkušenj s krivično obravnavo, 
diskriminacijo in družbeno izključenostjo;

Or. en
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Predlog spremembe 229
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AC b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ACb. ker se nekatere soseske z nizkimi 
prihodki v evropskih mestih soočajo z 
množično brezposelnostjo, sistematičnim 
razkrojem pravne države in kriminaliteto 
ter revščino in diskriminacijo, kar so 
plodne razmere za pojav verskega 
ekstremizma in terorizma, saj 
najranljivejšim državljanom ponudijo nov 
življenjski smisel;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava AD

Predlog resolucije Predlog spremembe

AD. ker so bili po Evropi zabeleženi 
številni primeri radikalnih pridigarjev 
sovraštva; ker pridigarji sovraštva pogosto 
prihajajo iz držav zunaj EU, medtem ko 
mošeje prejemajo netransparentna finančna 
sredstva iz tretjih držav;

AD. ker so bili po Evropi zabeleženi 
številni primeri radikalnih pridigarjev 
sovraštva; ker pridigarji sovraštva pogosto 
prihajajo iz držav zunaj EU, medtem ko 
mošeje prejemajo netransparentna finančna 
sredstva iz tretjih držav, med katerimi so 
mnogi avtoritarni in teokratski režimi, ki 
niso v skladu s temeljnimi vrednotami 
EU;

Or. en
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Predlog spremembe 231
Pina Picierno

Predlog resolucije
Uvodna izjava AD

Predlog resolucije Predlog spremembe

AD. ker so bili po Evropi zabeleženi 
številni primeri radikalnih pridigarjev 
sovraštva; ker pridigarji sovraštva pogosto 
prihajajo iz držav zunaj EU, medtem ko 
mošeje prejemajo netransparentna finančna 
sredstva iz tretjih držav;

AD. ker so bili po Evropi zabeleženi 
številni primeri radikalnih pridigarjev 
sovraštva; ker pridigarji sovraštva pogosto 
prihajajo iz držav zunaj EU, medtem ko 
mošeje prejemajo netransparentna finančna 
sredstva iz tretjih držav, kjer ponekod 
vladajo avtoritarni in verski režimi;

Or. it

Predlog spremembe 232
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava AD

Predlog resolucije Predlog spremembe

AD. ker so bili po Evropi zabeleženi 
številni primeri radikalnih pridigarjev 
sovraštva; ker pridigarji sovraštva pogosto 
prihajajo iz držav zunaj EU, medtem ko 
mošeje prejemajo netransparentna finančna 
sredstva iz tretjih držav;

AD. ker so bili po Evropi zabeleženi 
številni primeri radikalnih islamističnih 
pridigarjev sovraštva; ker pridigarji 
sovraštva pogosto prihajajo iz držav zunaj 
EU, medtem ko mošeje prejemajo 
netransparentna finančna sredstva iz tretjih 
držav;

Or. fr

Predlog spremembe 233
Christian Ehler

Predlog resolucije
Uvodna izjava AD

Predlog resolucije Predlog spremembe

AD. ker so bili po Evropi zabeleženi
številni primeri radikalnih pridigarjev 

AD. ker so bili po Evropi ugotovljeni
številni primeri radikalnih t. i. pridigarjev 
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sovraštva; ker pridigarji sovraštva pogosto 
prihajajo iz držav zunaj EU, medtem ko 
mošeje prejemajo netransparentna finančna 
sredstva iz tretjih držav;

sovraštva; ker pridigarji sovraštva pogosto 
prihajajo iz držav zunaj EU, medtem ko 
mošeje prejemajo netransparentna finančna 
sredstva iz tretjih držav;

Or. de

Predlog spremembe 234
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava AD

Predlog resolucije Predlog spremembe

AD. ker so bili po Evropi zabeleženi 
številni primeri radikalnih pridigarjev 
sovraštva; ker pridigarji sovraštva pogosto 
prihajajo iz držav zunaj EU, medtem ko 
mošeje prejemajo netransparentna finančna 
sredstva iz tretjih držav;

AD. ker so bili po Evropi zabeleženi 
številni primeri radikalnih pridigarjev 
sovraštva; ker pridigarji sovraštva pogosto 
prihajajo iz držav zunaj EU, medtem ko 
nekatere mošeje prejemajo netransparentna 
finančna sredstva iz tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 235
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava AD

Predlog resolucije Predlog spremembe

AD. ker so bili po Evropi zabeleženi 
številni primeri radikalnih pridigarjev 
sovraštva; ker pridigarji sovraštva pogosto 
prihajajo iz držav zunaj EU, medtem ko 
mošeje prejemajo netransparentna finančna 
sredstva iz tretjih držav;

AD. ker so bili po Evropi zabeleženi 
primeri radikalnih pridigarjev sovraštva; 
ker pridigarji sovraštva pogosto prihajajo iz 
držav zunaj EU in delujejo v mošejah, ki 
so morda prejele netransparentna finančna 
sredstva iz tretjih držav;

Or. fr

Predlog spremembe 236
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
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Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AD

Predlog resolucije Predlog spremembe

AD. ker so bili po Evropi zabeleženi 
številni primeri radikalnih pridigarjev 
sovraštva; ker pridigarji sovraštva pogosto 
prihajajo iz držav zunaj EU, medtem ko 
mošeje prejemajo netransparentna finančna 
sredstva iz tretjih držav;

AD. ker so bili po Evropi zabeleženi 
primeri radikalnih pridigarjev sovraštva; 
ker pridigarji sovraštva pogosto prihajajo iz 
držav zunaj EU, medtem ko mošeje lahko
prejemajo netransparentna finančna 
sredstva iz tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 237
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Uvodna izjava AD (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ADa. ker v številnih muslimanskih 
državah dejavnosti imamov, sporočilo, ki 
ga prenašajo in jezik, ki ga uporabljajo, 
urejajo predpisi, da bi se preprečil 
ekstremizem; ker je v evropskih državah 
še vedno malo nadzora nad tovrstnimi 
dejavnostmi, govori se v tujem jeziku, 
imami se usposabljajo v tujini, 
ekstremistične mošeje in medrese pa se 
pogosto zanašajo na tuje vire 
financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 238
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Uvodna izjava AD (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

ADa. ker države članice ne sprejmejo 
potrebnih ukrepov, čeprav razpolagajo s 
pravnimi sredstvi, s katerimi bi lahko 
islamskim pridigarjem sovraštva 
preprečile delovanje;

Or. fr

Predlog spremembe 239
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Uvodna izjava AD b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ADb. ker nauki ekstremističnih imamov 
v nekaterih mošejah in medresah 
prispevajo k radikalizaciji; ker te iste 
institucije krepijo občutek odtujitve pri 
številnih mladih priseljenskega izvora, 
zlasti mladih moških;

Or. en

Predlog spremembe 240
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AE

Predlog resolucije Predlog spremembe

AE. ker v EU obstajajo samooklicani 
verski učni centri, ki širijo ekstremistične 
zamisli in v katerih so mladostniki in
otroci izpostavljeni nasilnim vsebinam in 
učnim vsebinam, ki temeljijo na 
protievropskih vrednotah; ker radikalne
organizacije pogosto izkoriščajo šibke 
točke mladih tako, da jih pritegnejo s 

AE. ker v EU obstajajo samooklicani 
verski učni centri, ki širijo ekstremistične 
zamisli in v katerih so mladoletniki, tudi
otroci, lahko izpostavljeni nasilnim 
vsebinam in učnim vsebinam, ki temeljijo 
na protidemokratičnih vrednotah; ker 
ekstremistične organizacije, ki postavljajo 
temelje za novačenje teroristov, pogosto 
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socialnim in kulturnim dogajanjem; izkoriščajo šibke točke mladih tako, da jih 
pritegnejo s socialnim in kulturnim 
dogajanjem;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava AE

Predlog resolucije Predlog spremembe

AE. ker v EU obstajajo samooklicani 
verski učni centri, ki širijo ekstremistične 
zamisli in v katerih so mladostniki in otroci 
izpostavljeni nasilnim vsebinam in učnim 
vsebinam, ki temeljijo na protievropskih 
vrednotah; ker radikalne organizacije 
pogosto izkoriščajo šibke točke mladih 
tako, da jih pritegnejo s socialnim in 
kulturnim dogajanjem;

AE. ker v EU obstajajo samooklicani 
verski učni centri, ki širijo ekstremistične 
zamisli in v katerih so mladostniki in otroci 
izpostavljeni nasilnim vsebinam in učnim 
vsebinam, ki nasprotujejo demokraciji, 
pravni državi in človekovim pravicam; ker 
radikalne organizacije pogosto izkoriščajo 
šibke točke mladih tako, da jih pritegnejo s 
socialnim in kulturnim dogajanjem;

Or. en

Predlog spremembe 242
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava AE

Predlog resolucije Predlog spremembe

AE. ker v EU obstajajo samooklicani 
verski učni centri, ki širijo ekstremistične 
zamisli in v katerih so mladostniki in otroci 
izpostavljeni nasilnim vsebinam in učnim 
vsebinam, ki temeljijo na protievropskih 
vrednotah; ker radikalne organizacije 
pogosto izkoriščajo šibke točke mladih
tako, da jih pritegnejo s socialnim in 
kulturnim dogajanjem;

AE. ker v EU obstajajo samooklicani 
verski učni centri, ki širijo ekstremistične 
zamisli in v katerih so mladostniki in otroci 
izpostavljeni nasilnim vsebinam in učnim 
vsebinam, ki temeljijo na protievropskih 
vrednotah; ker politične organizacije 
pogosto izkoriščajo šibke točke najstnikov 
in mladostnikov tako, da jih pritegnejo s 
socialnim in kulturnim dogajanjem;
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Or. en

Predlog spremembe 243
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava AE

Predlog resolucije Predlog spremembe

AE. ker v EU obstajajo samooklicani 
verski učni centri, ki širijo ekstremistične 
zamisli in v katerih so mladostniki in otroci 
izpostavljeni nasilnim vsebinam in učnim 
vsebinam, ki temeljijo na protievropskih
vrednotah; ker radikalne organizacije 
pogosto izkoriščajo šibke točke mladih 
tako, da jih pritegnejo s socialnim in 
kulturnim dogajanjem;

AE. ker v EU obstajajo samooklicani 
verski učni centri, ki širijo ekstremistične 
zamisli in v katerih so mladostniki in otroci 
izpostavljeni nasilnim vsebinam in učnim 
vsebinam, ki temeljijo na 
protidemokratičnih vrednotah; ker 
radikalne organizacije pogosto izkoriščajo 
šibke točke mladih tako, da jih pritegnejo s 
socialnim in kulturnim dogajanjem;

Or. fr

Predlog spremembe 244
Christian Ehler

Predlog resolucije
Uvodna izjava AF

Predlog resolucije Predlog spremembe

AF. ker napredna strategija spletnega 
komuniciranja, ki jo Daeš uporablja za 
promoviranje terorizma z njegovim 
poveličevanjem, hkrati privržencem ponuja 
alternativne družbene in kulturne 
priložnosti, pri čemer se pri zasnovi 
zgleduje po svetovni kulturi mladih, npr. 
spletnih igrah, zaradi česar je zelo 
privlačna za mladoletnike;

AF. ker napredna strategija spletnega 
komuniciranja, ki jo uporablja Daeš, pa 
tudi druge ekstremistične in teroristične 
skupine, za promoviranje terorizma z 
njegovim poveličevanjem, hkrati 
privržencem ponuja alternativne družbene 
in kulturne priložnosti, pri čemer se pri 
zasnovi zgleduje po svetovni kulturi 
mladih, npr. spletnih igrah, zaradi česar je 
zelo privlačna za mladoletnike;

Or. de
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Predlog spremembe 245
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AF

Predlog resolucije Predlog spremembe

AF. ker napredna strategija spletnega 
komuniciranja, ki jo Daeš uporablja za 
promoviranje terorizma z njegovim 
poveličevanjem, hkrati privržencem ponuja 
alternativne družbene in kulturne 
priložnosti, pri čemer se pri zasnovi 
zgleduje po svetovni kulturi mladih, npr. 
spletnih igrah, zaradi česar je zelo 
privlačna za mladoletnike;

AF. ker imajo nekatere velike 
mednarodne teroristične skupine 
napredno strategijo spletnega 
komuniciranja za promoviranje terorizma 
z njegovim poveličevanjem, hkrati 
privržencem ponuja alternativne družbene 
in kulturne priložnosti, pri čemer se pri 
zasnovi zgleduje po svetovni kulturi 
mladih, npr. spletnih igrah, zaradi česar je 
zelo privlačna za mladoletnike;

Or. en

Predlog spremembe 246
Kristina Winberg, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Uvodna izjava AF

Predlog resolucije Predlog spremembe

AF. ker napredna strategija spletnega 
komuniciranja, ki jo Daeš uporablja za 
promoviranje terorizma z njegovim 
poveličevanjem, hkrati privržencem ponuja 
alternativne družbene in kulturne 
priložnosti, pri čemer se pri zasnovi 
zgleduje po svetovni kulturi mladih, npr. 
spletnih igrah, zaradi česar je zelo 
privlačna za mladoletnike;

AF. ker imajo islamistične teroristične 
skupine, kot je Daeš, napredno strategijo
spletnega komuniciranja, ki jo uporabljajo
za promoviranje terorizma z njegovim 
poveličevanjem, hkrati privržencem ponuja 
alternativne družbene in kulturne 
priložnosti, pri čemer se pri zasnovi 
zgleduje po svetovni kulturi mladih, npr. 
spletnih igrah, zaradi česar je zelo 
privlačna za mladoletnike;

Or. en

Predlog spremembe 247
Geoffrey Van Orden
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Predlog resolucije
Uvodna izjava AF

Predlog resolucije Predlog spremembe

AF. ker napredna strategija spletnega 
komuniciranja, ki jo Daeš uporablja za 
promoviranje terorizma z njegovim 
poveličevanjem, hkrati privržencem ponuja 
alternativne družbene in kulturne 
priložnosti, pri čemer se pri zasnovi 
zgleduje po svetovni kulturi mladih, npr. 
spletnih igrah, zaradi česar je zelo 
privlačna za mladoletnike;

AF. ker napredna strategija spletnega 
komuniciranja, ki jo Daeš uporablja za 
promoviranje terorizma z njegovim 
poveličevanjem in posnemanjem svetovne 
kulture mladih, hkrati privržencem ponuja 
alternativne družbene in kulturne 
priložnosti;

Or. en

Predlog spremembe 248
Helga Stevens

Predlog resolucije
Uvodna izjava AF

Predlog resolucije Predlog spremembe

AF. ker napredna strategija spletnega 
komuniciranja, ki jo Daeš uporablja za 
promoviranje terorizma z njegovim 
poveličevanjem, hkrati privržencem 
ponuja alternativne družbene in kulturne 
priložnosti, pri čemer se pri zasnovi 
zgleduje po svetovni kulturi mladih, npr. 
spletnih igrah, zaradi česar je zelo 
privlačna za mladoletnike;

AF. ker napredna strategija spletnega 
komuniciranja, ki jo Daeš uporablja za 
promoviranje terorizma z njegovim 
poveličevanjem, upošteva tudi svetovno 
kulturo mladih, npr. priljubljenost spletnih 
iger, zaradi česar je zelo privlačna za 
mladoletnike;

Or. nl

Predlog spremembe 249
Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Brando Benifei, Barbara Matera, Merja 
Kyllönen, Hilde Vautmans, Jana Žitňanská, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AF
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Predlog resolucije Predlog spremembe

AF. ker napredna strategija spletnega 
komuniciranja, ki jo Daeš uporablja za 
promoviranje terorizma z njegovim 
poveličevanjem, hkrati privržencem ponuja 
alternativne družbene in kulturne 
priložnosti, pri čemer se pri zasnovi 
zgleduje po svetovni kulturi mladih, npr. 
spletnih igrah, zaradi česar je zelo 
privlačna za mladoletnike;

AF. ker napredna strategija spletnega 
komuniciranja, ki jo Daeš uporablja za 
promoviranje terorizma z njegovim 
poveličevanjem, hkrati privržencem ponuja 
alternativne družbene in kulturne 
priložnosti, pri čemer se pri zasnovi 
zgleduje po svetovni kulturi mladih, npr. 
spletnih igrah, zaradi česar je zelo 
privlačna za otroke in mlade;

Or. en

Predlog spremembe 250
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava AF

Predlog resolucije Predlog spremembe

AF. ker napredna strategija spletnega 
komuniciranja, ki jo Daeš uporablja za 
promoviranje terorizma z njegovim 
poveličevanjem, hkrati privržencem ponuja 
alternativne družbene in kulturne 
priložnosti, pri čemer se pri zasnovi 
zgleduje po svetovni kulturi mladih, npr. 
spletnih igrah, zaradi česar je zelo 
privlačna za mladoletnike;

AF. ker napredna strategija spletnega 
komuniciranja, ki jo zlasti Daiš uporablja 
za promoviranje terorizma z njegovim 
poveličevanjem, hkrati privržencem ponuja 
alternativne družbene in kulturne 
priložnosti, pri čemer se pri zasnovi 
zgleduje po svetovni kulturi mladih, npr. 
spletnih igrah, zaradi česar je zelo 
privlačna za mladoletnike;

Or. fr

Predlog spremembe 251
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava AG

Predlog resolucije Predlog spremembe

AG. ker v okviru evropskega 
internetnega foruma, ki je bil vzpostavljen 

AG. ker so bili spletni velikani na 
podlagi večkratnih pozivov, naj se bolj 
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leta 2015, podjetja prostovoljno sodelujejo 
pri odstranjevanju terorističnih vsebin s 
svojih spletnih mest;

vključijo v boj proti terorizmu, prisiljeni 
prevzeti svoj del odgovornosti; ker v 
okviru evropskega internetnega foruma, ki 
je bil vzpostavljen leta 2015, podjetja 
prostovoljno sodelujejo pri odstranjevanju 
terorističnih vsebin s svojih spletnih mest; 
ker je maja 2016 začel veljati kodeks 
ravnanja za velika podjetja informacijske 
tehnologije, na podlagi katerega se borijo 
proti nezakonitemu sovražnemu govoru v 
spletu; ker pa to prostovoljno sodelovanje 
ni dovolj ter ker so bile Komisija in države 
članice večkrat pozvane, naj sprejmejo 
zavezujočo zakonodajo, po kateri bi bila ta 
podjetja kazensko odgovorna za hitro 
odstranitev terorističnih vsebin v spletu;

Or. fr

Predlog spremembe 252
Cornelia Ernst, Lynn Boylan

Predlog resolucije
Uvodna izjava AG

Predlog resolucije Predlog spremembe

AG. ker v okviru evropskega 
internetnega foruma, ki je bil vzpostavljen 
leta 2015, podjetja prostovoljno sodelujejo 
pri odstranjevanju terorističnih vsebin s 
svojih spletnih mest;

AG. ker v okviru evropskega 
internetnega foruma, ki je bil vzpostavljen 
leta 2015, podjetja prostovoljno sodelujejo 
pri odstranjevanju terorističnih vsebin s 
svojih spletnih mest, če menijo, da ta 
kršijo njihove pogoje poslovanja;

Or. en

Predlog spremembe 253
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava AG

Predlog resolucije Predlog spremembe

AG. ker v okviru evropskega AG. ker v okviru evropskega 
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internetnega foruma, ki je bil vzpostavljen 
leta 2015, podjetja prostovoljno sodelujejo 
pri odstranjevanju terorističnih vsebin s 
svojih spletnih mest;

internetnega foruma, ki je bil vzpostavljen 
leta 2015, podjetja prostovoljno, vendar ne 
v zadostni meri, sodelujejo pri 
odstranjevanju terorističnih vsebin s svojih 
spletnih mest;

Or. fr

Predlog spremembe 254
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AG a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AGa. ker je več nedavnih preiskav 
pokazalo, da imajo lahko internet in zlasti 
družabni mediji vlogo spodbujevalca 
radikalizacije, ki vodi do nasilnega 
ekstremizma, pa tudi sredstva, s katerim 
ksenofobne skupine širijo sovražni govor 
in nedovoljene vsebine, zlasti med mlade;

Or. en

Predlog spremembe 255
Eva Joly

Predlog resolucije
Recital AH

Predlog resolucije Predlog spremembe

AH. ker je Europolov oddelek za 
prijavljanje sumljivih spletnih vsebin 
(IRU) prijavil več kot 50 tisoč sumljivih 
vsebin, pri čemer so podjetja v povprečju 
87 % vsebin, ki jih je prijavil, odstranila na 
podlagi prostovoljne presoje združljivosti 
prijavljenih spletnih vsebin s svojimi 
pogoji;

AH. ker je Europolov oddelek za 
prijavljanje sumljivih spletnih vsebin 
(IRU) prijavil več kot 50 tisoč sumljivih 
vsebin, pri čemer so podjetja v povprečju 
87 % vsebin, ki jih je prijavil, odstranila na 
podlagi prostovoljne presoje združljivosti 
prijavljenih spletnih vsebin s svojimi 
pogoji; ker Europolov oddelek za 
prijavljanje sumljivih spletnih vsebin še 
vedno deluje v skladu z nejasnimi pravili; 
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ker bi moralo biti zoper odstranitev 
spletnih vsebin vedno možno sodno 
varstvo; ker se po opredelitvi vsebine, ki se 
odstrani, ne začne noben sodni postopek 
zoper tiste, ki so vsebino naložili, kar jim 
omogoča, da vsebino enostavno naložijo 
na drugo spletno stran;

Or. en

Predlog spremembe 256
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan

Predlog resolucije
Recital AH

Predlog resolucije Predlog spremembe

AH. ker je Europolov oddelek za 
prijavljanje sumljivih spletnih vsebin 
(IRU) prijavil več kot 50 tisoč sumljivih 
vsebin, pri čemer so podjetja v povprečju 
87 % vsebin, ki jih je prijavil, odstranila na 
podlagi prostovoljne presoje združljivosti 
prijavljenih spletnih vsebin s svojimi 
pogoji;

AH. ker je Europolov oddelek za 
prijavljanje sumljivih spletnih vsebin 
(IRU) prijavil več kot 50 tisoč sumljivih 
vsebin, pri čemer so podjetja v povprečju 
87 % vsebin, ki jih je prijavil, odstranila na 
podlagi prostovoljne presoje združljivosti 
prijavljenih spletnih vsebin s svojimi 
pogoji; ker delež nezakonitih vsebin med 
temi prijavami ni znan in ni statističnih 
podatkov, ki bi omogočali ovrednotenje 
kakovosti prijav1a;

__________________

1a

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

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Recital AH



PE627.791v02-00 122/170 AM\1163127SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

AH. ker je Europolov oddelek za 
prijavljanje sumljivih spletnih vsebin 
(IRU) prijavil več kot 50 tisoč sumljivih 
vsebin, pri čemer so podjetja v povprečju 
87 % vsebin, ki jih je prijavil, odstranila na 
podlagi prostovoljne presoje združljivosti 
prijavljenih spletnih vsebin s svojimi 
pogoji;

AH. ker je Europolov oddelek za 
prijavljanje sumljivih spletnih vsebin 
(IRU) prijavil več kot 50 tisoč sumljivih 
vsebin, pri čemer so podjetja v povprečju 
87 %1a vsebin, ki jih je prijavil, odstranila 
na podlagi prostovoljne presoje 
združljivosti prijavljenih spletnih vsebin s 
svojimi pogoji;

__________________

1a predstavitev v odboru TERR dne 
24. aprila 2018, navedbe Luigija Sorece, 
direktorja za varnost, GD Home, 
Evropska komisija

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava AH

Predlog resolucije Predlog spremembe

AH. ker je Europolov oddelek za 
prijavljanje sumljivih spletnih vsebin 
(IRU) prijavil več kot 50 tisoč sumljivih
vsebin, pri čemer so podjetja v povprečju 
87 % vsebin, ki jih je prijavil, odstranila 
na podlagi prostovoljne presoje 
združljivosti prijavljenih spletnih vsebin s 
svojimi pogoji;

AH. ker v skladu s podatki 
Europolovega oddelka za prijavljanje 
sumljivih spletnih vsebin je ta oddelek do 
decembra 2017 ocenil 42.066 vsebin, kar 
je sprožilo 40.714 odločitev za prijavo na 
80 platformah v več kot 10 jezikih, v 86 % 
primerov pa je privedlo do odstranitve 
vsebine;

Or. en

Predlog spremembe 259
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)
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Predlog resolucije
Uvodna izjava AH a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AHa. ker je za boj proti radikalizaciji in 
nasilnemu ekstremizmu potrebno tesno in 
usklajeno sodelovanje vseh 
zainteresiranih strani na vseh ravneh 
upravljanja (lokalni, regionalni in 
nacionalni), pa tudi s civilno družbo in 
zasebnim sektorjem;

Or. en

Predlog spremembe 260
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava AI

Predlog resolucije Predlog spremembe

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen velik napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti, pri čemer 
podjetja vsebino odstranijo le z enega od 
več svojih spletnih mest; ker je treba 
izboljšati učinkovito in celovito poročanje 
podjetij;

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen napredek; ker se vsebine pogosto 
ne odstranijo v celoti, pri čemer podjetja 
vsebino odstranijo le z enega od več svojih 
spletnih mest; ker je treba izboljšati 
učinkovito, hitro in celovito poročanje 
podjetij in odstranjevanje vsebin; ker je 
Parlament v svoji resoluciji z dne 25. 
novembra 2015 pozval države članice, naj 
razmislijo o sodnih postopkih, tudi o 
kazenskem pregonu, zoper spletna 
podjetja in podjetja, ki upravljajo 
družbene medije, ter ponudnike storitev 
na tem področju, ki ne upoštevajo 
upravnih ali pravosodnih zahtev za izbris 
nezakonite vsebine ali vsebine, ki 
zagovarja terorizem, na njihovih spletnih 
platformah, in ker je menil, da je treba 
nesodelovanje ali nezadostno sodelovanje 
spletnih platform, ki omogočajo širjenje 
takšne nezakonite vsebine, obravnavati 
kot sostorilstvo, ki se lahko enači z 
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namenom storitve kaznivega dejanja ali z 
malomarnostjo, in je zato treba odgovorne 
v takih primerih privesti pred sodišče;

Or. fr

Predlog spremembe 261
Monica Macovei, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava AI

Predlog resolucije Predlog spremembe

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen velik napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti, pri čemer 
podjetja vsebino odstranijo le z enega od 
več svojih spletnih mest; ker je treba 
izboljšati učinkovito in celovito poročanje 
podjetij;

AI. ker kljub temu, da je bil na 
področju odstranjevanja spletnih 
terorističnih vsebin dosežen velik 
napredek, je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, saj so bila njihova prizadevanja 
za partnersko sodelovanje nezadostna, kot 
poroča organizacija Counter Extremism 
Project; ker se vsebine pogosto ne 
odstranijo v celoti, pravočasno ali trajno, 
pri čemer podjetja vsebino odstranijo le z 
enega od svojih spletnih mest, na drugem 
pa jo pustijo, ali dovolijo, da se profil 
ponovno pojavi, potem ko je bil 
uporabljen za objavo vsebin, ki so kršile 
pogoje poslovanja podjetja; ker je treba 
izboljšati učinkovito, celovito in pregledno
poročanje podjetij; ker so navodila za 
dosego temnega spleta, ki ga teroristične 
skupine pogosto uporabljajo za 
neizsledljivo propagando, financiranje, 
novačenje in druge s tem povezane 
dejavnosti, splošno dostopna na internetu;

Or. en

Predlog spremembe 262
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AI
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Predlog resolucije Predlog spremembe

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen velik napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti, pri čemer 
podjetja vsebino odstranijo le z enega od 
več svojih spletnih mest; ker je treba 
izboljšati učinkovito in celovito poročanje 
podjetij;

AI. ker je kljub temu, da je bil na 
področju odstranjevanja spletnih 
terorističnih vsebin dosežen velik 
napredek, se vsebine pogosto ne odstranijo 
v celoti; ker obstaja potreba po celovitem 
in usklajenem evropskem pristopu, da se 
zagotovi skladnost pri oblikovanju politik 
in posledičnem ukrepanju, ki vključuje 
boj proti kriminalu skupaj s temeljnimi 
pravicami, zasebnostjo, varstvom 
podatkov, kibernetsko varnostjo, varstvom 
potrošnikov in e-trgovanjem, učinkovitim 
partnerskim pristopom in zakonito 
izmenjavo informacij med organi 
pregona, agencijami, pravosodnimi 
organi, panogo IKT, ponudniki 
internetnih storitev, ponudniki spletnega 
gostovanja, družabnimi medijskimi 
družbami, bančnim sektorjem in NVO;

Or. en

Predlog spremembe 263
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava AI

Predlog resolucije Predlog spremembe

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen velik napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti, pri čemer 
podjetja vsebino odstranijo le z enega od 
več svojih spletnih mest; ker je treba 
izboljšati učinkovito in celovito poročanje 
podjetij;

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen velik napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti, pri čemer 
podjetja vsebino odstranijo le z enega od 
več svojih spletnih mest; ker je treba 
izboljšati učinkovito in celovito poročanje 
podjetij; ker pa mora biti to jasno 
opredeljeno in je lahko predmet pritožbe 
zadevnim podjetjem, pa tudi pravosodnim 
organom;

Or. fr
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Predlog spremembe 264
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Uvodna izjava AI

Predlog resolucije Predlog spremembe

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen velik napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti, pri čemer 
podjetja vsebino odstranijo le z enega od 
več svojih spletnih mest; ker je treba 
izboljšati učinkovito in celovito poročanje 
podjetij;

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen določen napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti, pri čemer 
podjetja vsebino odstranijo le z enega od 
več svojih spletnih mest, odstranitev traja 
predolgo ali dovolijo, da se vsebina 
ponovno pojavi; ker v nekaterih primerih 
profili niso izbrisani tudi po tem, ko kršijo 
pogoje poslovanja podjetja; ker je treba 
izboljšati učinkovito, celovito in pregledno
poročanje podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava AI

Predlog resolucije Predlog spremembe

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen velik napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti, pri čemer 
podjetja vsebino odstranijo le z enega od 
več svojih spletnih mest; ker je treba 
izboljšati učinkovito in celovito poročanje 
podjetij;

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen velik napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti, pravočasno 
ali trajno, pri čemer podjetja vsebino 
odstranijo le z enega od svojih spletnih 
mest, na drugem pa jo pustijo, ali 
dovolijo, da profil ostane aktiven in/ali se 
ponovno pojavi, potem ko je bil 
uporabljen za objavo vsebin, ki so kršile 
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pogoje poslovanja podjetja; ker je treba 
izboljšati učinkovito, celovito in pregledno
poročanje podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 266
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava AI

Predlog resolucije Predlog spremembe

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen velik napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti, pri čemer 
podjetja vsebino odstranijo le z enega od 
več svojih spletnih mest; ker je treba 
izboljšati učinkovito in celovito poročanje 
podjetij;

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen velik napredek, še posebej glede 
na to, da so njihovi protiukrepi pogosto 
nezadostni in nedosledni, reakcijski čas 
pa predolg; ker se vsebine pogosto ne 
odstranijo v celoti, pri čemer podjetja 
vsebino odstranijo le z enega od več svojih 
spletnih mest; ker je treba izboljšati 
učinkovito in celovito poročanje podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 267
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava AI

Predlog resolucije Predlog spremembe

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen velik napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti, pri čemer 
podjetja vsebino odstranijo le z enega od 
več svojih spletnih mest; ker je treba 
izboljšati učinkovito in celovito poročanje 
podjetij;

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen velik napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti in ker je 
treba izboljšati učinkovito in celovito 
poročanje podjetij;
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Or. en

Predlog spremembe 268
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Uvodna izjava AI

Predlog resolucije Predlog spremembe

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen velik napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti, pri čemer 
podjetja vsebino odstranijo le z enega od 
več svojih spletnih mest; ker je treba 
izboljšati učinkovito in celovito poročanje 
podjetij;

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen določen napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti, pravočasno 
ali trajno, pri čemer podjetja vsebino 
odstranijo le z enega od več svojih spletnih 
mest; ker je treba izboljšati učinkovito, 
celovito in pregledno poročanje podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 269
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Uvodna izjava AI

Predlog resolucije Predlog spremembe

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen velik napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti, pri čemer 
podjetja vsebino odstranijo le z enega od 
več svojih spletnih mest; ker je treba 
izboljšati učinkovito in celovito poročanje 
podjetij;

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen določen napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti, pravočasno 
ali trajno, pri čemer podjetja vsebino 
odstranijo le z enega od več svojih spletnih 
mest; ker je treba izboljšati učinkovito in 
celovito poročanje podjetij;

Or. en
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Predlog spremembe 270
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava AI

Predlog resolucije Predlog spremembe

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen velik napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti, pri čemer 
podjetja vsebino odstranijo le z enega od 
več svojih spletnih mest; ker je treba 
izboljšati učinkovito in celovito poročanje 
podjetij;

AI. ker je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen določen napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti, pri čemer 
podjetja vsebino odstranijo le z enega od 
več svojih spletnih mest; ker je treba
izboljšati učinkovito in celovito poročanje 
podjetij in organov pregona;

Or. en

Predlog spremembe 271
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava AI

Predlog resolucije Predlog spremembe

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen velik napredek; ker se vsebine 
pogosto ne odstranijo v celoti, pri čemer 
podjetja vsebino odstranijo le z enega od 
več svojih spletnih mest; ker je treba 
izboljšati učinkovito in celovito poročanje 
podjetij;

AI. ker je treba okrepiti zavzetost 
podjetij, čeprav je bil na področju 
odstranjevanja spletnih terorističnih vsebin 
dosežen napredek; ker se vsebine pogosto 
ne odstranijo v celoti ali se odstranijo le 
začasno, pri čemer podjetja vsebino 
odstranijo le z enega od več svojih spletnih 
mest; ker je treba izboljšati učinkovito in 
celovito poročanje podjetij;

Or. fr

Predlog spremembe 272
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava AI a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

AIa. ker mora biti odstranitev 
protizakonitih spletnih vsebin vedno 
zakonsko predpisana, predmet prvotnega 
sodnega nadzora in rednega pregleda ter 
morajo zanjo veljati pregledni postopki in 
biti določeni zaščitni ukrepi, ki 
zagotavljajo, da se omejitev uporablja le v 
primeru, ko se izkaže, da je to potrebno in 
sorazmerno, ter da so uporabniki 
obveščeni o razlogih za omejitev. ker ti 
zaščitni ukrepi vsebujejo tudi možnost 
sodnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 273
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AI a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AIa. ker bi bilo treba nezakonite spletne 
vsebine na podlagi ustreznega pravnega 
postopka takoj odstraniti; ker je treba 
poudariti vlogo IKT, ponudnikov 
internetnih storitev in ponudnikov 
spletnega gostovanja pri zagotavljanju 
hitrega in učinkovitega odstranjevanja 
nezakonitih spletnih vsebin na zahtevo 
pristojnega organa kazenskega pregona 
ter ne glede na obveznosti poročanja;

Or. en

Predlog spremembe 274
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava AI a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

AIa. ker morajo podjetja izboljšati 
poročila, ki naj bodo učinkovita, celovita 
in pregledna;

Or. fr

Predlog spremembe 275
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava AI b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AIb. ker je kljub doseženemu napredku 
temni splet (ang. Darkweb) še vedno velik 
problem, saj je eden izmed največjih virov 
nezakonite vsebine;

Or. fr

Predlog spremembe 276
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava AJ

Predlog resolucije Predlog spremembe

AJ. ker zaradi tega, ker velika podjetja 
vse hitreje odstranjujejo vse več vsebin, 
Daeš vse pogosteje uporablja nove in/ali 
manjše platforme, ki so manj primerne za 
hitro odstranjevanje terorističnega 
materiala; ker je zaradi širitve na manjše 
platforme nujno potrebno vzpostaviti 
dodatno tehnično podporo, kot je na 
primer uvedba platformno neodvisnih 
samodejnih orodij, kot so zbirke podatkov, 
sestavljene iz zgoščenih vrednosti, ki 
lahko s precejšnjo natančnostjo 
prepoznajo spletno teroristično vsebino;

črtano
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Or. fr

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava AJ

Predlog resolucije Predlog spremembe

AJ. ker zaradi tega, ker velika podjetja 
vse hitreje odstranjujejo vse več vsebin, 
Daeš vse pogosteje uporablja nove in/ali 
manjše platforme, ki so manj primerne za 
hitro odstranjevanje terorističnega 
materiala; ker je zaradi širitve na manjše 
platforme nujno potrebno vzpostaviti 
dodatno tehnično podporo, kot je na primer 
uvedba platformno neodvisnih samodejnih 
orodij, kot so zbirke podatkov, sestavljene 
iz zgoščenih vrednosti, ki lahko s 
precejšnjo natančnostjo prepoznajo spletno 
teroristično vsebino;

AJ. ker zaradi tega, ker velika podjetja 
vse hitreje odstranjujejo vse več vsebin, 
Daeš vse pogosteje uporablja nove in/ali 
manjše platforme, ki so manj primerne za 
hitro odstranjevanje terorističnega 
materiala; ker je zaradi širitve na manjše 
platforme nujno potrebno vzpostaviti 
dodatno tehnično podporo, kot je na primer 
uvedba platformno neodvisnih samodejnih 
orodij, kot je tehnologija zgoščevanja, ki 
lahko s precejšnjo natančnostjo prepoznajo 
spletno teroristično vsebino, pa tudi 
spodbujati vseevropske standarde pogojev 
poslovanja, ki naj jih sprejmejo vsa 
podjetja in na podlagi katerih bodo države 
članice EU lahko ocenile uspešnost 
podjetij pri spoštovanju teh standardov;

Or. en

Predlog spremembe 278
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava AJ

Predlog resolucije Predlog spremembe

AJ. ker zaradi tega, ker velika podjetja 
vse hitreje odstranjujejo vse več vsebin, 
Daeš vse pogosteje uporablja nove in/ali 
manjše platforme, ki so manj primerne za 
hitro odstranjevanje terorističnega 
materiala; ker je zaradi širitve na manjše 

AJ. ker zaradi tega, ker velika podjetja 
vse hitreje odstranjujejo vse več vsebin, 
Daiš vse pogosteje uporablja nove in/ali 
manjše platforme, ki so manj primerne za 
hitro odstranjevanje terorističnega 
materiala; ker je zaradi širitve na manjše 
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platforme nujno potrebno vzpostaviti 
dodatno tehnično podporo, kot je na primer 
uvedba platformno neodvisnih samodejnih 
orodij, kot so zbirke podatkov, sestavljene 
iz zgoščenih vrednosti, ki lahko s 
precejšnjo natančnostjo prepoznajo spletno 
teroristično vsebino;

platforme nujno potrebno vzpostaviti 
dodatno tehnično podporo, kot je na primer 
uvedba platformno neodvisnih samodejnih 
orodij, kot so zbirke podatkov, sestavljene 
iz zgoščenih vrednosti, ki lahko s 
precejšnjo natančnostjo prepoznajo spletno 
teroristično vsebino; ker bi lahko razvoj 
novih tehnologij ter uporaba umetne 
inteligence in algoritmov omogočili hitro 
prepoznavanje spletnih terorističnih 
vsebin in poročanje o njih;

Or. fr

Predlog spremembe 279
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava AJ

Predlog resolucije Predlog spremembe

AJ. ker zaradi tega, ker velika podjetja 
vse hitreje odstranjujejo vse več vsebin, 
Daeš vse pogosteje uporablja nove in/ali 
manjše platforme, ki so manj primerne za 
hitro odstranjevanje terorističnega 
materiala; ker je zaradi širitve na manjše 
platforme nujno potrebno vzpostaviti 
dodatno tehnično podporo, kot je na primer 
uvedba platformno neodvisnih samodejnih 
orodij, kot so zbirke podatkov, sestavljene 
iz zgoščenih vrednosti, ki lahko s 
precejšnjo natančnostjo prepoznajo spletno 
teroristično vsebino;

AJ. ker zaradi tega, ker velika podjetja 
vse hitreje odstranjujejo vse več vsebin, 
Daeš vse pogosteje uporablja nove in/ali 
manjše platforme, ki so manj primerne za 
hitro odstranjevanje terorističnega 
materiala; ker je zaradi širitve na manjše 
platforme nujno potrebno vzpostaviti 
dodatno tehnično podporo, kot je na primer 
uvedba platformno neodvisnih samodejnih 
orodij, kot so zbirke podatkov, sestavljene 
iz zgoščenih vrednosti, ali tehnologija 
zgoščevanja, ki lahko s precejšnjo 
natančnostjo prepoznajo spletno 
teroristično vsebino; ker bi bilo treba 
podpreti oblikovanje standardov EU za 
pogoje poslovanja podjetij, s katerimi bi 
lahko ocenili njihovo uspešnost pri 
uvajanju teh standardov;

Or. en

Predlog spremembe 280
Eva Joly
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Predlog resolucije
Uvodna izjava AJ

Predlog resolucije Predlog spremembe

AJ. ker zaradi tega, ker velika podjetja 
vse hitreje odstranjujejo vse več vsebin, 
Daeš vse pogosteje uporablja nove in/ali 
manjše platforme, ki so manj primerne za 
hitro odstranjevanje terorističnega 
materiala; ker je zaradi širitve na manjše 
platforme nujno potrebno vzpostaviti 
dodatno tehnično podporo, kot je na primer 
uvedba platformno neodvisnih samodejnih 
orodij, kot so zbirke podatkov, sestavljene 
iz zgoščenih vrednosti, ki lahko s 
precejšnjo natančnostjo prepoznajo spletno 
teroristično vsebino;

AJ. ker zaradi tega, ker velika podjetja 
vse hitreje odstranjujejo vse več vsebin, 
Daeš vse pogosteje uporablja nove in/ali 
manjše platforme, ki so manj primerne za 
hitro odstranjevanje terorističnega 
materiala; ker je zaradi širitve na manjše 
platforme nujno potrebno vzpostaviti 
dodatno tehnično podporo, kot je na primer 
uvedba platformno neodvisnih samodejnih 
orodij, kot so zbirke podatkov, sestavljene 
iz zgoščenih vrednosti, ki lahko s 
precejšnjo natančnostjo prepoznajo spletno 
teroristično vsebino; ker uporaba 
avtomatiziranih orodij prinaša tudi veliko 
tveganje napačnih zadetkov, kar vpliva na 
temeljno pravico do svobode izražanja;

Or. en

Predlog spremembe 281
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Uvodna izjava AJ

Predlog resolucije Predlog spremembe

AJ. ker zaradi tega, ker velika podjetja 
vse hitreje odstranjujejo vse več vsebin, 
Daeš vse pogosteje uporablja nove in/ali 
manjše platforme, ki so manj primerne za 
hitro odstranjevanje terorističnega 
materiala; ker je zaradi širitve na manjše 
platforme nujno potrebno vzpostaviti 
dodatno tehnično podporo, kot je na primer 
uvedba platformno neodvisnih samodejnih 
orodij, kot so zbirke podatkov, sestavljene 
iz zgoščenih vrednosti, ki lahko s 
precejšnjo natančnostjo prepoznajo spletno 
teroristično vsebino;

AJ. ker zaradi tega, ker velika podjetja 
odstranjujejo vse več vsebin, Daeš vse 
pogosteje uporablja nove in/ali manjše 
platforme, ki so manj primerne za hitro 
odstranjevanje terorističnega materiala; ker 
je zaradi širitve na manjše platforme nujno 
potrebno izmenjati dobre prakse in 
vzpostaviti dodatno tehnično podporo, kot 
je na primer uvedba platformno neodvisnih 
samodejnih orodij, kot je tehnologija 
zgoščevanja, ki lahko s precejšnjo 
natančnostjo prepoznajo spletno 
teroristično vsebino; ker je treba v tem 
smislu določiti minimalne standarde EU 
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za pogoje poslovanja; 

Or. en

Predlog spremembe 282
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AJ

Predlog resolucije Predlog spremembe

AJ. ker zaradi tega, ker velika podjetja 
vse hitreje odstranjujejo vse več vsebin, 
Daeš vse pogosteje uporablja nove in/ali 
manjše platforme, ki so manj primerne za 
hitro odstranjevanje terorističnega 
materiala; ker je zaradi širitve na manjše 
platforme nujno potrebno vzpostaviti 
dodatno tehnično podporo, kot je na primer 
uvedba platformno neodvisnih samodejnih 
orodij, kot so zbirke podatkov, sestavljene 
iz zgoščenih vrednosti, ki lahko s 
precejšnjo natančnostjo prepoznajo spletno 
teroristično vsebino;

AJ. ker zaradi tega, ker velika podjetja 
vse hitreje odstranjujejo vse več vsebin, 
teroristične skupine vse pogosteje 
uporabljajo nove in/ali manjše platforme, 
ki so manj primerne za hitro odstranjevanje 
terorističnega materiala; ker je zaradi 
širitve na manjše platforme nujno potrebno 
izmenjati dobre prakse in vzpostaviti 
dodatno tehnično podporo, kot je na primer 
uvedba platformno neodvisnih samodejnih 
orodij, kot je tehnologija zgoščevanja, ki 
lahko s precejšnjo natančnostjo prepoznajo 
spletno teroristično vsebino;

Or. en

Predlog spremembe 283
Helga Stevens

Predlog resolucije
Uvodna izjava AJ

Predlog resolucije Predlog spremembe

AJ. ker zaradi tega, ker velika podjetja 
vse hitreje odstranjujejo vse več vsebin, 
Daeš vse pogosteje uporablja nove in/ali 
manjše platforme, ki so manj primerne za 
hitro odstranjevanje terorističnega 
materiala; ker je zaradi širitve na manjše 
platforme nujno potrebno vzpostaviti 
dodatno tehnično podporo, kot je na primer 

AJ. ker zaradi tega, ker velika podjetja 
vse hitreje odstranjujejo vse več vsebin, 
Daeš vse pogosteje uporablja nove in/ali 
manjše platforme, ki so manj primerne za 
hitro odstranjevanje terorističnega 
materiala; ker je zaradi širitve na manjše 
platforme nujno potrebno vzpostaviti 
dodatno tehnično podporo, kot je na primer 
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uvedba platformno neodvisnih samodejnih 
orodij, kot so zbirke podatkov, sestavljene 
iz zgoščenih vrednosti, ki lahko s 
precejšnjo natančnostjo prepoznajo spletno 
teroristično vsebino;

uvedba platformno neodvisnih samodejnih 
orodij, kot so zbirke podatkov, sestavljene 
iz zgoščenih vrednosti, ki lahko s 
precejšnjo natančnostjo vnaprej prepoznajo 
spletno teroristično vsebino in preprečijo 
njeno objavo;

Or. nl

Predlog spremembe 284
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Uvodna izjava AJ

Predlog resolucije Predlog spremembe

AJ. ker zaradi tega, ker velika podjetja 
vse hitreje odstranjujejo vse več vsebin, 
Daeš vse pogosteje uporablja nove in/ali 
manjše platforme, ki so manj primerne za 
hitro odstranjevanje terorističnega 
materiala; ker je zaradi širitve na manjše 
platforme nujno potrebno vzpostaviti 
dodatno tehnično podporo, kot je na primer 
uvedba platformno neodvisnih samodejnih 
orodij, kot so zbirke podatkov, sestavljene 
iz zgoščenih vrednosti, ki lahko s 
precejšnjo natančnostjo prepoznajo spletno 
teroristično vsebino;

AJ. ker zaradi tega, ker velika podjetja 
odstranjujejo vse več vsebin, Daeš vse 
pogosteje uporablja nove in/ali manjše 
platforme, ki so manj primerne za hitro 
odstranjevanje terorističnega materiala; ker 
je zaradi širitve na manjše platforme nujno 
potrebno izmenjati dobre prakse in
vzpostaviti dodatno tehnično podporo, kot 
je na primer uvedba platformno neodvisnih 
samodejnih orodij, kot so zbirke podatkov, 
sestavljene iz zgoščenih vrednosti, ki lahko 
s precejšnjo natančnostjo prepoznajo 
spletno teroristično vsebino;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava AJ a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AJa. ker vse pogostejša uporaba 
tehnologije Carrier Grade Network 
Address Translation (CGN) s strani 
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ponudnikov internetnega dostopa otežuje 
preiskave v zvezi s terorizmom; ker ta 
tehnologija ponudnikom omogoča, da ima 
več uporabnikov istočasno en sam naslov 
IP, zaradi česar je zanje tehnično 
nemogoče izpolniti pravno obveznost 
identifikacije posameznih uporabnikov, 
glede na to, da ima lahko več kot tisoč 
naročnikov isti naslov IP;

Or. en

Predlog spremembe 286
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava AK

Predlog resolucije Predlog spremembe

AK. ker so zapori postali leglo 
ekstremizma za novačenje teroristov; ker 
se bo veliko tistih, ki prestajajo zaporno 
kazen, vrnilo v svoje skupnosti, za 
spremljanje njihovih dejavnosti pa je na 
voljo malo virov; ker lahko razmere v 
zaporih zelo vplivajo na to, ali se bo 
tveganje radikalizacije povečalo ali 
zmanjšalo;

AK. ker študije in poročila kažejo, da se 
lahko zapori z lahkoto razvijejo v 
kriminalno-teroristične mikrokozmose, 
kjer potekata novačenje in mreženje; ker v 
mnogih državah članicah zapori, ki so 
pogosto prenatrpani in v slabem stanju, 
postanejo nevarna okolja, v katerih 
potreba po iskanju zaščite vzpostavlja 
ugodne razmere za nasilne ekstremistične 
skupine; ker se bo veliko tistih, ki 
prestajajo zaporno kazen, vrnilo v svoje 
skupnosti, za spremljanje njihovih 
dejavnosti pa je na voljo malo virov; ker 
lahko razmere v zaporih zelo vplivajo na 
to, ali se bo tveganje radikalizacije 
povečalo ali zmanjšalo; ker bi morali 
zapori rehabilitirati storilce kaznivih 
dejanj in teroriste, da bi se tako lahko 
ponovno vključili v družbo, ne pa olajšati 
njihovo pot proti ekstremističnemu 
nasilju;

Or. en
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Predlog spremembe 287
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Uvodna izjava AK

Predlog resolucije Predlog spremembe

AK. ker so zapori postali leglo 
ekstremizma za novačenje teroristov; ker 
se bo veliko tistih, ki prestajajo zaporno 
kazen, vrnilo v svoje skupnosti, za 
spremljanje njihovih dejavnosti pa je na 
voljo malo virov; ker lahko razmere v 
zaporih zelo vplivajo na to, ali se bo 
tveganje radikalizacije povečalo ali 
zmanjšalo;

AK. ker so zapori postali leglo 
ekstremizma za novačenje teroristov, zlasti 
če se zaporniki z visokim tveganjem ne 
nadzorujejo in če niso v zadostni meri 
ločeni od splošne populacije ter če se ne 
izvajajo programi za boj proti 
radikalizaciji; ker se bo veliko tistih, ki 
prestajajo zaporno kazen, vrnilo v svoje 
skupnosti, kar zahteva velika prizadevanja 
za njihovo ponovno vključitev ter večje 
vire za spremljanje njihovih dejavnosti; 
ker lahko razmere v zaporih zelo vplivajo 
na to, ali se bo tveganje radikalizacije 
povečalo ali zmanjšalo;

Or. en

Predlog spremembe 288
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava AK

Predlog resolucije Predlog spremembe

AK. ker so zapori postali leglo 
ekstremizma za novačenje teroristov; ker 
se bo veliko tistih, ki prestajajo zaporno 
kazen, vrnilo v svoje skupnosti, za 
spremljanje njihovih dejavnosti pa je na 
voljo malo virov; ker lahko razmere v 
zaporih zelo vplivajo na to, ali se bo 
tveganje radikalizacije povečalo ali 
zmanjšalo;

AK. ker so zapori postali leglo 
ekstremizma za novačenje teroristov; ker 
se bo veliko tistih, ki prestajajo zaporno 
kazen, vrnilo v svoje skupnosti, za 
spremljanje njihovih dejavnosti pa je na 
voljo malo virov; ker lahko razmere v 
zaporih zelo vplivajo na to, ali se bo 
tveganje radikalizacije povečalo ali 
zmanjšalo; ker države članice priznavajo, 
da se soočajo z naraščanjem radikalizacije 
v zaporih, vendar je bilo uvedenih le malo 
učinkovitih ukrepov;

Or. fr
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Predlog spremembe 289
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Uvodna izjava AK

Predlog resolucije Predlog spremembe

AK. ker so zapori postali leglo 
ekstremizma za novačenje teroristov; ker 
se bo veliko tistih, ki prestajajo zaporno 
kazen, vrnilo v svoje skupnosti, za 
spremljanje njihovih dejavnosti pa je na 
voljo malo virov; ker lahko razmere v 
zaporih zelo vplivajo na to, ali se bo 
tveganje radikalizacije povečalo ali 
zmanjšalo;

AK. ker zapori povečujejo in 
pospešujejo nevarnost radikalizacije 
storilcev, in sicer z novačenjem in 
omogočanjem terorizma; ker se bo veliko 
tistih, ki prestajajo zaporno kazen, vrnilo v 
svoje skupnosti s posebnimi potrebami 
glede ponovnega vključevanja in visokim 
tveganjem povratništva; ker je za 
spremljanje njihovih dejavnosti na voljo 
malo virov; ker imata lahko ureditev 
zaporov in obvladovanje tveganja znatno 
vlogo pri blažitvi teh tveganj;

Or. en

Predlog spremembe 290
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava AK

Predlog resolucije Predlog spremembe

AK. ker so zapori postali leglo 
ekstremizma za novačenje teroristov; ker 
se bo veliko tistih, ki prestajajo zaporno 
kazen, vrnilo v svoje skupnosti, za 
spremljanje njihovih dejavnosti pa je na 
voljo malo virov; ker lahko razmere v 
zaporih zelo vplivajo na to, ali se bo 
tveganje radikalizacije povečalo ali 
zmanjšalo;

AK. ker so notranje razmere v mnogih 
zaporih privedle do radikalizacije 
obsojenega, zato so številni zapori postali 
leglo ekstremizma za novačenje teroristov; 
ker se bo veliko tistih, ki prestajajo 
zaporno kazen, vrnilo v svoje skupnosti, za
spremljanje njihovih dejavnosti pa je na 
voljo malo virov; ker lahko razmere v 
zaporih zelo vplivajo na to, ali se bo 
tveganje radikalizacije povečalo ali 
zmanjšalo;

Or. en
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Predlog spremembe 291
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Uvodna izjava AK

Predlog resolucije Predlog spremembe

AK. ker so zapori postali leglo 
ekstremizma za novačenje teroristov; ker 
se bo veliko tistih, ki prestajajo zaporno 
kazen, vrnilo v svoje skupnosti, za 
spremljanje njihovih dejavnosti pa je na 
voljo malo virov; ker lahko razmere v 
zaporih zelo vplivajo na to, ali se bo 
tveganje radikalizacije povečalo ali 
zmanjšalo;

AK. ker edinstvene lastnosti 
zaporniškega pridržanja povečujejo in 
pospešujejo nevarnost radikalizacije 
storilcev, in sicer z inkubacijo in 
omogočanjem terorizma; ker se bo veliko 
tistih, ki prestajajo zaporno kazen, vrnilo v 
svoje skupnosti s posebnimi potrebami 
glede ponovnega vključevanja, za 
spremljanje njihovih dejavnosti pa je na 
voljo malo virov; ker lahko razmere v 
zaporih zelo vplivajo na to, ali se bo 
tveganje radikalizacije povečalo ali 
zmanjšalo;

Or. en

Predlog spremembe 292
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AK

Predlog resolucije Predlog spremembe

AK. ker so zapori postali leglo 
ekstremizma za novačenje teroristov; ker 
se bo veliko tistih, ki prestajajo zaporno 
kazen, vrnilo v svoje skupnosti, za 
spremljanje njihovih dejavnosti pa je na 
voljo malo virov; ker lahko razmere v 
zaporih zelo vplivajo na to, ali se bo 
tveganje radikalizacije povečalo ali 
zmanjšalo;

AK. ker so lahko zaporniki še posebej 
dovzetni za radikalizacijo; ker se bodo 
številni radikalizirani zaporniki kmalu 
vrnili v svoje skupnosti in je za 
spremljanje storilcev kaznivih dejanj z 
visoko stopnjo tveganja potrebna izjemna 
količina sredstev, ki jih zagotovijo 
varnostne storitve v državah članicah, saj 
zanje obstaja veliko tveganje ponovitve 
kaznivega dejanja; ker lahko razmere v 
zaporih zelo vplivajo na to, ali se bo 
tveganje radikalizacije povečalo ali 
zmanjšalo;
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Or. en

Predlog spremembe 293
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava AK

Predlog resolucije Predlog spremembe

AK. ker so zapori postali leglo 
ekstremizma za novačenje teroristov; ker 
se bo veliko tistih, ki prestajajo zaporno 
kazen, vrnilo v svoje skupnosti, za 
spremljanje njihovih dejavnosti pa je na 
voljo malo virov; ker lahko razmere v 
zaporih zelo vplivajo na to, ali se bo 
tveganje radikalizacije povečalo ali 
zmanjšalo;

AK. ker so zapori postali leglo 
ekstremizma za novačenje teroristov; ker 
bo treba za veliko tistih, ki prestajajo 
zaporno kazen, uporabiti postopke 
spremljanja in ad hoc ukrepe ob 
upoštevanju evropskih standardov na 
področju pravosodja in temeljnih pravic; 
ker lahko razmere v zaporih zelo vplivajo 
na to, ali se bo tveganje radikalizacije 
povečalo ali zmanjšalo;

Or. fr

Predlog spremembe 294
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava AK a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AKa. ker je nujno, da se uvedejo 
spremljevalni ukrepi za nekdanje 
zapornike, ki so pred zaporno kaznijo ali 
med njenim prestajanjem kazali znake 
radikalizacije; ker je treba vzpostaviti 
strukture, ki bodo v odprtem okolju 
skrbele za te osebe po njihovi izpustitvi;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava AK a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AKa. ker stik z radikaliziranimi osebami 
v zaporih ne more biti uspešen brez 
sodelovanja med strokovnjaki, upravami 
zaporov ter policijskimi in obveščevalnimi 
službami, tudi v prehodnem obdobju po 
zaprtju;

Or. en

Predlog spremembe 296
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AK a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AKa. ker bi bilo treba za učinkovito 
upravljanje kazenskih zavodov tem 
zagotoviti ustrezna sredstva in osebje za 
izvajanje varnostnih in rehabilitacijskih 
nalog;

Or. en

Predlog spremembe 297
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AK b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AKb. ker se lahko zaradi nečloveških 
pogojev pridržanja in prenatrpanosti 
poveča radikalizacija in razširi vpliv 
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nasilnih skrajnežev, ki novačijo, prav tako 
pa se lahko zmanjšajo možnosti za 
rehabilitacijo;

Or. en

Predlog spremembe 298
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AK c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AKc. ker režimi kazenskega sistema 
popolnoma spoštujejo svobodo vere in 
zapornikom omogočajo opravljanje 
njihove verske prakse s pomočjo 
odobrenih in ustrezno usposobljenih 
predstavnikov te vere ali prepričanj;

Or. en

Predlog spremembe 299
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AK d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AKd. ker zaposleni v kazenskih zavodih 
opravljajo osnovno funkcijo v imenu 
skupnosti in bi morali imeti pogoje za 
zaposlitev, ki so v skladu z njihovimi 
kvalifikacijami in upoštevajo zahtevno 
naravo dela, zlasti pri interakciji z 
radikaliziranimi zaporniki;

Or. en
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Predlog spremembe 300
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Uvodna izjava AK a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AKa. ker lahko pretirano medijsko 
poročanje o terorističnih napadih 
teroristom služi na dva načina – s 
povečanjem vpliva terorističnega napada, 
širjenjem nasilja in zmanjšanjem 
zaupanja javnosti; in s tem, da se 
teroristom z objavo njihovih imen, slik ter 
izjav in samomorilskih sporočil 
nenamerno pripisuje status junakov;

Or. en

Predlog spremembe 301
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller

Predlog resolucije
Uvodna izjava AL
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Predlog resolucije Predlog spremembe

AL. ker je hramba podatkov bistven del 
preiskovalnega postopka; ker se policijski
in pravosodni organi za uspešno 
obravnavanje primerov močno opirajo na 
komunikacijske podatke; ker so 
harmonizirane ureditve o hrambi
podatkov v EU odločilnega pomena za 
popolno združljivost informacijskih 
sistemov; ker je bila med delom posebnega 
odbora za terorizem vedno znova 
izpostavljena potreba po ustrezni ureditvi 
hrambe podatkov za namene boja proti 
terorizmu;

AL. ker v demokratični družbi 
zakonitosti katere koli sheme hrambe
podatkov ne določa le potreba, ampak tudi 
sorazmernost; ker je Sodišče Evropske 
unije v svoji sodbi o razveljavitvi Direktive 
2006/24/ES navedlo, da se zakonodaja o 
hrambi podatkov ne more šteti za 
utemeljeno v demokratični družbi, če ne
zahteva kakršne koli povezave med 
podatki, ki jih je treba hraniti, in grožnjo 
za javno varnost, in zlasti ni omejena na 
hrambo v zvezi (i) s podatki za določeno 
časovno obdobje in/ali geografsko 
območje in/ali skupino oseb, ki bi lahko
na ta ali drugačen način sodelovale pri 
hudih kaznivih dejanjih, ali (ii) osebami, 
ki bi lahko prek hrambe njihovih 
podatkov zaradi drugih razlogov 
prispevale k boju proti kriminalu; ker je 
Sodišče Evropske unije leta 2016 v 
združenih zadevah C-203/15 in C-698/15 
Tele2Sverige in Watson ugotovilo, da je 
treba tudi nacionalne sheme hrambe
podatkov oceniti glede na Listino EU o 
temeljnih pravicah, saj je treba člen 15(1) 
Direktive 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 
o obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah), kakor je 
bila spremenjena z Direktivo 2009/136/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 
novembra 2009, razlagati tako, da 
nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki za 
namene boja proti kriminalu določa 
splošno in neselektivno hrambo podatkov 
o prometu in lokaciji vseh naročnikov in 
registriranih uporabnikov v zvezi z 
elektronskimi komunikacijskimi sredstvi 
ter dostop do teh podatkov;

Or. en
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Predlog spremembe 302
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava AL

Predlog resolucije Predlog spremembe

AL. ker je hramba podatkov bistven del 
preiskovalnega postopka; ker se policijski 
in pravosodni organi za uspešno 
obravnavanje primerov močno opirajo na 
komunikacijske podatke; ker so 
harmonizirane ureditve o hrambi 
podatkov v EU odločilnega pomena za 
popolno združljivost informacijskih 
sistemov; ker je bila med delom 
posebnega odbora za terorizem vedno 
znova izpostavljena potreba po ustrezni 
ureditvi hrambe podatkov za namene boja 
proti terorizmu;

AL. ker je hramba podatkov lahko 
koristen del preiskovalnega postopka; ker 
se policijski in pravosodni organi za 
uspešno obravnavanje primerov močno 
opirajo na komunikacijske podatke;

Or. en

Predlog spremembe 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava AL

Predlog resolucije Predlog spremembe

AL. ker je hramba podatkov bistven del 
preiskovalnega postopka; ker se policijski 
in pravosodni organi za uspešno 
obravnavanje primerov močno opirajo na 
komunikacijske podatke; ker so 
harmonizirane ureditve o hrambi 
podatkov v EU odločilnega pomena za 
popolno združljivost informacijskih 
sistemov; ker je bila med delom posebnega 
odbora za terorizem vedno znova 
izpostavljena potreba po ustrezni ureditvi 
hrambe podatkov za namene boja proti 
terorizmu;

AL. ker je splošna hramba 
komunikacijskih podatkov huda omejitev 
pravic do zasebnosti in zaupnosti 
komunikacije; ker pravosodni organi 
policiji običajno dovolijo dostop do 
komunikacijskih podatkov v okviru 
preiskave;
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Or. en

Predlog spremembe 304
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava AL

Predlog resolucije Predlog spremembe

AL. ker je hramba podatkov bistven del 
preiskovalnega postopka; ker se policijski 
in pravosodni organi za uspešno 
obravnavanje primerov močno opirajo na 
komunikacijske podatke; ker so 
harmonizirane ureditve o hrambi 
podatkov v EU odločilnega pomena za 
popolno združljivost informacijskih 
sistemov; ker je bila med delom posebnega 
odbora za terorizem vedno znova 
izpostavljena potreba po ustrezni ureditvi 
hrambe podatkov za namene boja proti 
terorizmu;

AL. ker se policijski in pravosodni 
organi za uspešno obravnavanje primerov 
močno opirajo na komunikacijske podatke; 
ker je bila med delom posebnega odbora za 
terorizem vedno znova izpostavljena 
potreba po ustrezni ureditvi hrambe 
podatkov za namene boja proti terorizmu, 
vendar mora biti ureditev strogo omejena, 
da bi se izognili kakršnim koli odklonom 
in zagotovili zaščito pravic državljanov, 
kot je večkrat navedlo Sodišče;

Or. fr

Predlog spremembe 305
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AL

Predlog resolucije Predlog spremembe

AL. ker je hramba podatkov bistven del 
preiskovalnega postopka; ker se policijski 
in pravosodni organi za uspešno 
obravnavanje primerov močno opirajo na 
komunikacijske podatke; ker so 
harmonizirane ureditve o hrambi 
podatkov v EU odločilnega pomena za 
popolno združljivost informacijskih 
sistemov; ker je bila med delom 
posebnega odbora za terorizem vedno 
znova izpostavljena potreba po ustrezni 

AL. ker je hramba podatkov, ob 
ustreznem upoštevanju sodne prakse 
Sodišča Evropske unije, bistven del 
preiskovalnega postopka; ker se policijski 
in pravosodni organi za uspešno 
obravnavanje primerov močno opirajo na 
komunikacijske podatke; ker je bila med 
delom posebnega odbora za terorizem ob 
ustreznem upoštevanju sodne prakse 
Sodišča Evropske unije vedno znova 
izpostavljena potreba po ustrezni ureditvi 
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ureditvi hrambe podatkov za namene boja 
proti terorizmu;

hrambe podatkov za namene boja proti 
terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 306
Christian Ehler

Predlog resolucije
Uvodna izjava AL

Predlog resolucije Predlog spremembe

AL. ker je hramba podatkov bistven del 
preiskovalnega postopka; ker se policijski 
in pravosodni organi za uspešno 
obravnavanje primerov močno opirajo na 
komunikacijske podatke; ker so 
harmonizirane ureditve o hrambi podatkov 
v EU odločilnega pomena za popolno 
združljivost informacijskih sistemov; ker je 
bila med delom posebnega odbora za 
terorizem vedno znova izpostavljena 
potreba po ustrezni ureditvi hrambe 
podatkov za namene boja proti terorizmu;

AL. ker je hramba podatkov bistven del 
preiskovalnega postopka; ker se policijski 
in pravosodni organi za uspešno 
obravnavanje primerov močno opirajo na 
komunikacijske podatke; ker so 
harmonizirane ureditve o hrambi, analizi 
in obdelavi podatkov v EU odločilnega 
pomena za popolno združljivost 
informacijskih sistemov; ker je bila med 
delom posebnega odbora za terorizem 
vedno znova izpostavljena potreba po 
ustrezni ureditvi hrambe podatkov za 
namene boja proti terorizmu;

Or. de

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava AL

Predlog resolucije Predlog spremembe

AL. ker je hramba podatkov bistven del 
preiskovalnega postopka; ker se policijski 
in pravosodni organi za uspešno 
obravnavanje primerov močno opirajo na 
komunikacijske podatke; ker so 
harmonizirane ureditve o hrambi podatkov 

AL. ker je hramba podatkov bistven del 
preiskovalnega postopka; ker se policijski 
in pravosodni organi ter obveščevalne 
službe za uspešno obravnavanje primerov 
močno opirajo na komunikacijske podatke; 
ker so harmonizirane ureditve o hrambi 
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v EU odločilnega pomena za popolno 
združljivost informacijskih sistemov; ker je 
bila med delom posebnega odbora za 
terorizem vedno znova izpostavljena 
potreba po ustrezni ureditvi hrambe 
podatkov za namene boja proti terorizmu;

podatkov v EU odločilnega pomena za 
popolno združljivost informacijskih 
sistemov; ker je bila med delom posebnega 
odbora za terorizem vedno znova 
izpostavljena potreba po ustrezni ureditvi 
hrambe podatkov za namene boja proti 
terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 308
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Uvodna izjava AL

Predlog resolucije Predlog spremembe

AL. ker je hramba podatkov bistven del 
preiskovalnega postopka; ker se policijski 
in pravosodni organi za uspešno 
obravnavanje primerov močno opirajo na 
komunikacijske podatke; ker so 
harmonizirane ureditve o hrambi podatkov 
v EU odločilnega pomena za popolno 
združljivost informacijskih sistemov; ker je 
bila med delom posebnega odbora za 
terorizem vedno znova izpostavljena 
potreba po ustrezni ureditvi hrambe 
podatkov za namene boja proti terorizmu;

AL. ker je hramba podatkov bistven del 
preiskovalnega postopka; ker se 
nacionalni pristojni organi za uspešno 
obravnavanje primerov močno opirajo na 
komunikacijske podatke; ker so 
harmonizirane ureditve o hrambi podatkov 
v EU odločilnega pomena za popolno 
združljivost informacijskih sistemov; ker je 
bila med delom posebnega odbora za 
terorizem vedno znova izpostavljena 
potreba po ustrezni ureditvi hrambe 
podatkov za namene boja proti terorizmu;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava AL a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ALa. ker bo brez kakršnih koli pravil o 
hrambi podatkov glavni negativni rezultat 
nerazpoložljivost potrebnih podatkov, ker 
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jih ponudniki komunikacijskih storitev 
morda ne bodo hranili, zlasti če ponudniki 
storitev teh podatkov ne zahtevajo zaradi 
operativnih in poslovnih razlogov in/ali 
jih ne razkrijejo organom pregona na 
podlagi zakonitega zahtevka; ker, če 
podatki pooblaščenim organom in 
sodnikom na ravni držav članic ne bodo 
na voljo, ker hramba podatkov ni 
obvezna, ne bosta mogoča izvajanje 
zahtevkov za vzajemno pravno pomoč in 
vzajemna izmenjava na ravni EU, to pa že 
in še bo negativno vplivalo na čezmejni 
kazenski pregon in pravosodno 
sodelovanje kot celoto;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava AL a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ALa. ker policija in obveščevalne službe 
sprejemajo, obdelujejo in prenašajo tajne 
in netajne podatke, kar pomeni delovanje 
v skladu z različnimi ureditvami v vseh 
fazah uporabe teh informacij; ker je treba 
tudi razlikovati med podatki, ki zahtevajo 
obdelavo s strani strokovnjakov za točno 
določeno uporabo, in preprostimi 
informacijami; ker je slednjič treba 
razlikovati med kriminalističnimi 
obveščevalnimi podatki, povezanimi s 
postopki kriminalističnega urada, in 
varnostnimi podatki, ki se obdelujejo v 
upravnem okviru;

Or. fr
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Predlog spremembe 311
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava AM

Predlog resolucije Predlog spremembe

AM. ker je šifriranje, ki ga teroristi 
uporabljajo za zaščito svoje komunikacije 
ali shranjenih podatkov, velik izziv za 
organe pregona, saj jim onemogoča 
dostop do bistvenih podatkov in dokazov; 
ker je šifriranje resna težava, zlasti kadar 
celo odgovorni ponudniki spletnih storitev 
ne želijo ali ne morejo dešifrirati 
komunikacije;

AM. ker na nove tehnologije ne bi smeli 
gledati kot na grožnjo in ker se bo s 
tehnološkim napredkom pri šifriranju 
izboljšala splošna varnost naših 
informacijskih sistemov, kar bo končnim 
uporabnikom omogočalo boljšo zaščito
podatkov in komunikacij; ker pa še vedno 
obstajajo opazne vrzeli pri varovanju 
komunikacij in ker lahko zlonamerni 
uporabniki, vključno s teroristi, 
uporabljajo tehnike, kot sta anonimna 
komunikacija (onion routing) in skrita 
omrežja; ker to povzroča resne izzive pri 
preiskavah;

Or. en

Predlog spremembe 312
Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ana 
Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava AM

Predlog resolucije Predlog spremembe

AM. ker je šifriranje, ki ga teroristi 
uporabljajo za zaščito svoje komunikacije 
ali shranjenih podatkov, velik izziv za 
organe pregona, saj jim onemogoča 
dostop do bistvenih podatkov in dokazov; 
ker je šifriranje resna težava, zlasti kadar 
celo odgovorni ponudniki spletnih storitev
ne želijo ali ne morejo dešifrirati 
komunikacije;

AM. ker je Evropski parlament večkrat 
pozval k uporabi šifriranja, zlasti pri 
prenosu podatkov, in k temu, da se ne 
spodkopava prizadevanj za oblikovanje 
standardov šifriranja;

Or. en
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Predlog spremembe 313
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava AM

Predlog resolucije Predlog spremembe

AM. ker je šifriranje, ki ga teroristi 
uporabljajo za zaščito svoje komunikacije 
ali shranjenih podatkov, velik izziv za 
organe pregona, saj jim onemogoča dostop 
do bistvenih podatkov in dokazov; ker je 
šifriranje resna težava, zlasti kadar celo 
odgovorni ponudniki spletnih storitev ne 
želijo ali ne morejo dešifrirati 
komunikacije;

AM. ker je (sicer samo po sebi 
pozitivno) šifriranje, ki ga teroristi 
uporabljajo za zaščito svoje komunikacije 
ali shranjenih podatkov, velik izziv za 
organe pregona, saj jim onemogoča dostop 
do bistvenih podatkov in dokazov, ki se 
zahtevajo s sodno odločbo; ker je šifriranje 
resna težava, zlasti kadar celo odgovorni 
ponudniki spletnih storitev ne želijo ali ne 
morejo dešifrirati komunikacije; ker ni 
sprejemljivo, da ponudniki storitev 
dešifriranje zavrnejo;

Or. fr

Predlog spremembe 314
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava AM

Predlog resolucije Predlog spremembe

AM. ker je šifriranje, ki ga teroristi 
uporabljajo za zaščito svoje komunikacije 
ali shranjenih podatkov, velik izziv za 
organe pregona, saj jim onemogoča dostop 
do bistvenih podatkov in dokazov; ker je 
šifriranje resna težava, zlasti kadar celo 
odgovorni ponudniki spletnih storitev ne 
želijo ali ne morejo dešifrirati 
komunikacije;

AM. ker je močno šifriranja temelj 
sodobne družbe, in sicer tudi v 
komunikaciji in industriji; ker bo kakršna 
koli slabitev tehnologije šifriranja resno 
ovirala varnost celotnega družbenega in 
gospodarskega življenja.

Or. en

Predlog spremembe 315
Christian Ehler
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Predlog resolucije
Uvodna izjava AM

Predlog resolucije Predlog spremembe

AM. ker je šifriranje, ki ga teroristi 
uporabljajo za zaščito svoje komunikacije 
ali shranjenih podatkov, velik izziv za 
organe pregona, saj jim onemogoča dostop 
do bistvenih podatkov in dokazov; ker je 
šifriranje resna težava, zlasti kadar celo 
odgovorni ponudniki spletnih storitev ne 
želijo ali ne morejo dešifrirati 
komunikacije;

AM. ker je šifriranje, ki ga teroristi 
uporabljajo za zaščito svoje komunikacije 
ali shranjenih podatkov, velik izziv za 
obveščevalne in varnostne službe ter 
organe pregona, saj jim onemogoča dostop 
do bistvenih podatkov in dokazov; ker je 
šifriranje resna težava, zlasti kadar celo 
odgovorni ponudniki spletnih storitev ne 
želijo ali ne morejo dešifrirati 
komunikacije;

Or. de

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava AM

Predlog resolucije Predlog spremembe

AM. ker je šifriranje, ki ga teroristi 
uporabljajo za zaščito svoje komunikacije 
ali shranjenih podatkov, velik izziv za 
organe pregona, saj jim onemogoča dostop 
do bistvenih podatkov in dokazov; ker je 
šifriranje resna težava, zlasti kadar celo 
odgovorni ponudniki spletnih storitev ne 
želijo ali ne morejo dešifrirati 
komunikacije;

AM. ker je šifriranje, ki ga teroristi 
uporabljajo za zaščito svoje komunikacije 
ali shranjenih podatkov, velik izziv za 
organe pregona in obveščevalne službe, saj 
jim onemogoča dostop do bistvenih 
podatkov in dokazov; ker je šifriranje resna 
težava, zlasti kadar celo odgovorni 
ponudniki spletnih storitev ne želijo ali ne 
morejo dešifrirati komunikacije;

Or. en

Predlog spremembe 317
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Uvodna izjava AM
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Predlog resolucije Predlog spremembe

AM. ker je šifriranje, ki ga teroristi 
uporabljajo za zaščito svoje komunikacije 
ali shranjenih podatkov, velik izziv za 
organe pregona, saj jim onemogoča 
dostop do bistvenih podatkov in dokazov; 
ker je šifriranje resna težava, zlasti kadar 
celo odgovorni ponudniki spletnih storitev 
ne želijo ali ne morejo dešifrirati 
komunikacije;

AM. ker je šifriranje, ki ga teroristi 
uporabljajo za zaščito svoje komunikacije 
ali shranjenih podatkov, velik izziv za 
nacionalne pristojne organe, saj jim 
onemogoča dostop do bistvenih podatkov 
in dokazov; ker je šifriranje resna težava, 
zlasti kadar celo odgovorni ponudniki 
spletnih storitev ne želijo ali ne morejo 
dešifrirati komunikacije;

Or. en

Predlog spremembe 318
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava AM

Predlog resolucije Predlog spremembe

AM. ker je šifriranje, ki ga teroristi
uporabljajo za zaščito svoje komunikacije 
ali shranjenih podatkov, velik izziv za 
organe pregona, saj jim onemogoča dostop 
do bistvenih podatkov in dokazov; ker je 
šifriranje resna težava, zlasti kadar celo 
odgovorni ponudniki spletnih storitev ne 
želijo ali ne morejo dešifrirati 
komunikacije;

AM. ker bo šifriranje po eni strani 
znatno prispevalo k varnosti na področju 
informacijskih tehnologij, po drugi pa ga 
bodo uporabljali tudi teroristi za zaščito 
svoje komunikacije ali shranjenih 
podatkov, kar je velik izziv za organe 
pregona, saj jim lahko onemogoči dostop 
do bistvenih podatkov in dokazov;

Or. en

Predlog spremembe 319
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava AM

Predlog resolucije Predlog spremembe

AM. ker je šifriranje, ki ga teroristi 
uporabljajo za zaščito svoje komunikacije 

AM. ker je šifriranje, ki ga teroristi 
uporabljajo za zaščito svoje komunikacije 
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ali shranjenih podatkov, velik izziv za 
organe pregona, saj jim onemogoča 
dostop do bistvenih podatkov in dokazov; 
ker je šifriranje resna težava, zlasti kadar 
celo odgovorni ponudniki spletnih storitev 
ne želijo ali ne morejo dešifrirati 
komunikacije;

ali shranjenih podatkov, velik izziv za 
sodstvo in policijo pri dostopanju do 
bistvenih podatkov in dokazov; ker je 
šifriranje resna težava, zlasti kadar celo 
odgovorni ponudniki spletnih storitev ne 
želijo ali ne morejo dešifrirati 
komunikacije;

Or. fr

Predlog spremembe 320
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava AM a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AMa. ker so odzivi politike na množični 
nadzor in splošni sum pogosto dragi in 
neučinkoviti ter preusmerjajo vire, ki bi 
jih bilo mogoče bolje uporabiti, npr. za 
ciljno usmerjen nadzor, in ogrožajo 
osnovne značilnosti odprte družbe, kjer je 
treba spoštovati svobodo, zasebnost in 
domnevo nedolžnosti;

Or. en

Predlog spremembe 321
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava AM a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AMa. ker tudi uporaba novih 
komunikacijskih kanalov, kot so videoigre 
(npr. igra Clash of clans na pametnih 
telefonih), otežuje to nalogo;

Or. fr
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Predlog spremembe 322
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava AN

Predlog resolucije Predlog spremembe

AN. ker še vedno potekajo pogajanja o 
razdrobljenem okviru obstoječih sistemov, 
novih sistemov, ki se pripravljajo, 
predlogov za prihodnje sisteme in 
predlogov za reforme za odpravo vrzeli in 
ovir; ker je ta razdrobljeni okvir posledica 
zgodovinskih dejavnikov in reaktivnega 
pristopa k predlogom za novo zakonodajo 
in njenemu sprejemanju;

AN. ker še vedno potekajo pogajanja o 
razdrobljenem okviru obstoječih sistemov, 
novih sistemov, ki se pripravljajo, 
predlogov za prihodnje sisteme in 
predlogov za reforme za odpravo vrzeli in 
ovir;

Or. fr

Predlog spremembe 323
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Uvodna izjava AN

Predlog resolucije Predlog spremembe

AN. ker še vedno potekajo pogajanja o 
razdrobljenem okviru obstoječih sistemov, 
novih sistemov, ki se pripravljajo, 
predlogov za prihodnje sisteme in 
predlogov za reforme za odpravo vrzeli in 
ovir; ker je ta razdrobljeni okvir posledica 
zgodovinskih dejavnikov in reaktivnega 
pristopa k predlogom za novo zakonodajo
in njenemu sprejemanju;

AN. ker še vedno potekajo pogajanja o 
razdrobljenem okviru obstoječih sistemov, 
novih sistemov, ki se pripravljajo, 
predlogov za prihodnje sisteme in 
predlogov za reforme za odpravo vrzeli in 
ovir; ker je treba vzpostaviti pravo 
ravnotežje med interoperabilnostjo 
sistemov in potrebnimi zaščitnimi ukrepi 
za temeljne pravice, ko bosta vzpostavljeni 
nujnost in sorazmernost 
interoperabilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 324
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan
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Predlog resolucije
Uvodna izjava AN

Predlog resolucije Predlog spremembe

AN. ker še vedno potekajo pogajanja o 
razdrobljenem okviru obstoječih sistemov, 
novih sistemov, ki se pripravljajo, 
predlogov za prihodnje sisteme in 
predlogov za reforme za odpravo vrzeli in 
ovir; ker je ta razdrobljeni okvir posledica 
zgodovinskih dejavnikov in reaktivnega 
pristopa k predlogom za novo zakonodajo 
in njenemu sprejemanju;

AN. ker obstaja več informacijskih 
sistemov EU, ki imajo vsak svoj namen in 
cilje in ker se pripravljajo tudi novi sistemi 
ter zakonodajni predlogi za prihodnje 
sisteme; ker je ta raznolik okvir posledica 
zgodovinskih dejavnikov in dejstva, da se 
učinkovitost, nujnost in sorazmernost 
varnostnih instrumentov EU ne vrednotijo 
sistematično;

Or. en

Predlog spremembe 325
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AN

Predlog resolucije Predlog spremembe

AN. ker še vedno potekajo pogajanja o 
razdrobljenem okviru obstoječih sistemov, 
novih sistemov, ki se pripravljajo, 
predlogov za prihodnje sisteme in 
predlogov za reforme za odpravo vrzeli in 
ovir; ker je ta razdrobljeni okvir posledica 
zgodovinskih dejavnikov in reaktivnega 
pristopa k predlogom za novo zakonodajo 
in njenemu sprejemanju;

AN. ker še vedno potekajo pogajanja o 
razdrobljenem okviru obstoječih sistemov, 
novih sistemov, ki se pripravljajo, 
predlogov za prihodnje sisteme in 
predlogov za reforme za odpravo vrzeli in 
ovir; ker je treba vzpostaviti pravo 
ravnotežje med interoperabilnostjo 
sistemov in potrebnimi zaščitnimi ukrepi
za temeljne pravice;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava AN a (novo)



PE627.791v02-00 158/170 AM\1163127SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

ANa. ker je SIS največji, najbolj 
uporabljan in najučinkovitejši 
informacijski sistem Evropske unije na 
področju svobode, varnosti in pravice, ki 
ga podpira mreža uradov SIRENE, kar 
prinaša pomembno dodano vrednost na 
področju mednarodnega policijskega 
sodelovanja in mejnega nadzora, zlasti v 
boju proti terorizmu;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava AO

Predlog resolucije Predlog spremembe

AO. ker podatki o izmenjavi informacij 
kažejo, da je majhno število držav 
odgovorno za velik delež vsebine, ki je na 
voljo, in poizvedb v podatkovnih zbirkah 
EU;

AO. ker se je izmenjava informacij od 
napadov v Parizu leta 2015 znatno 
povečala, vendar podatki o izmenjavi 
informacij kažejo, da je majhno število 
držav odgovorno za velik delež vsebine, ki 
je na voljo, in poizvedb v podatkovnih 
zbirkah EU;

Or. en

Predlog spremembe 328
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AO

Predlog resolucije Predlog spremembe

AO. ker podatki o izmenjavi informacij 
kažejo, da je majhno število držav 

AO. ker podatki o izmenjavi informacij 
kažejo, da je majhno število držav članic 
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odgovorno za velik delež vsebine, ki je na 
voljo, in poizvedb v podatkovnih zbirkah 
EU;

odgovorno za velik delež vsebine, ki je na 
voljo, in poizvedb v podatkovnih zbirkah 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 329
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AP

Predlog resolucije Predlog spremembe

AP. ker obstajajo številne ovire za 
pravilno delovanje informacijskih 
sistemov, kot so pomanjkljivo ali 
nepopolno izvajanje, pomanjkljivo znanje 
in/ali nezadostno usposabljanje za uporabo 
obstoječih sistemov ter nezadostni viri ali 
neustrezna materialna osnova;

AP. ker obstajajo številne ovire za 
pravilno delovanje informacijskih 
sistemov, kot so nepopolno izvajanje ali 
izvajanje, ki sploh ne poteka, pomanjkljivo 
znanje in/ali nezadostno usposabljanje za 
uporabo obstoječih sistemov, nezadostni 
viri ali neustrezna materialna osnova ter 
slaba kakovost podatkov v informacijskem 
sistemu;

Or. en

Predlog spremembe 330
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava AP

Predlog resolucije Predlog spremembe

AP. ker obstajajo številne ovire za 
pravilno delovanje informacijskih 
sistemov, kot so pomanjkljivo ali 
nepopolno izvajanje, pomanjkljivo znanje 
in/ali nezadostno usposabljanje za uporabo 
obstoječih sistemov ter nezadostni viri ali 
neustrezna materialna osnova;

AP. ker obstajajo številne ovire za 
pravilno delovanje informacijskih 
sistemov, kot so pomanjkljivo ali 
nepopolno izvajanje, pomanjkljivo znanje 
in/ali nezadostno usposabljanje za uporabo 
obstoječih sistemov ter nezadostni človeški 
in drugi viri ali neustrezna materialna 
osnova;

Or. fr
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Predlog spremembe 331
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava AQ

Predlog resolucije Predlog spremembe

AQ. ker je mogoče informacijske 
sisteme razdeliti v centralizirane in 
decentralizirane, pri čemer prve upravlja 
EU in njene agencije, slednje pa države 
članice; ker centralizirani informacijski 
sistemi vključujejo schengenski 
informacijski sistem (SIS), vizumski 
informacijski sistem (VIS), sistem 
Eurodac, sistem vstopa/izstopa, 
predlagani evropski sistem za potovalne 
informacije in odobritve (ETIAS) in 
predlagani evropski informacijski sistem 
kazenskih evidenc za državljane tretjih 
držav (ECRIS-TCN);

črtano

Or. en

Predlog spremembe 332
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava AR

Predlog resolucije Predlog spremembe

AR. ker decentralizirane sisteme in 
mehanizme za izmenjavo informacij 
upravljajo organi držav članic, pri čemer 
ti sistemi in mehanizmi vključujejo: 
evropski informacijski sistem kazenskih 
evidenc (ECRIS) za izmenjavo informacij 
nacionalnih kazenskih evidenc, sistem 
evidence podatkov o potnikih (PNR), ki 
zahteva, da letalski prevozniki 
nacionalnim organom posredujejo 
podatke o potnikih za vse lete med tretjimi 
državami in EU, sistem izpopolnjenih 

črtano
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podatkov o potnikih (API), v katerem so 
zbrane informacije o potnikih pred 
njihovimi poleti v EU, in prümski okvir za 
izmenjavo podatkov o DNK, prstnih 
odtisov in podatkov o registraciji vozil;

Or. en

Predlog spremembe 333
Helga Stevens

Predlog resolucije
Uvodna izjava AR

Predlog resolucije Predlog spremembe

AR. ker decentralizirane sisteme in 
mehanizme za izmenjavo informacij 
upravljajo organi držav članic, pri čemer ti 
sistemi in mehanizmi vključujejo: evropski 
informacijski sistem kazenskih evidenc 
(ECRIS) za izmenjavo informacij 
nacionalnih kazenskih evidenc, sistem 
evidence podatkov o potnikih (PNR), ki 
zahteva, da letalski prevozniki nacionalnim 
organom posredujejo podatke o potnikih za 
vse lete med tretjimi državami in EU, 
sistem izpopolnjenih podatkov o potnikih 
(API), v katerem so zbrane informacije o 
potnikih pred njihovimi poleti v EU, in 
prümski okvir za izmenjavo podatkov o 
DNK, prstnih odtisov in podatkov o 
registraciji vozil;

AR. ker decentralizirane sisteme in 
mehanizme za izmenjavo informacij 
upravljajo organi držav članic, pri čemer ti 
sistemi in mehanizmi vključujejo: evropski 
informacijski sistem kazenskih evidenc 
(ECRIS) za izmenjavo informacij 
nacionalnih kazenskih evidenc, nacionalni 
sistem vodenja evidence podatkov o 
potnikih (PNR), ki zahteva, da letalski 
prevozniki nacionalnim organom 
posredujejo podatke o potnikih za vse lete
znotraj EU ter med tretjimi državami in 
EU, sistem izpopolnjenih podatkov o 
potnikih (API), v katerem so zbrane 
informacije o potnikih pred njihovimi 
poleti v EU, in prümski okvir za izmenjavo 
podatkov o DNK, prstnih odtisov in 
podatkov o registraciji vozil;

Or. nl

Predlog spremembe 334
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava AR a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

ARa. ker vse države članice kljub 
večkratnim pozivom k nujni vzpostavitvi 
evropskega sistema evidence podatkov o 
potnikih (PNR) te obveznosti ne spoštujejo 
enako in večina ni upoštevala roka za 
prenos te zakonodaje; ker bi morale 
države članice, ki so zamudile rok za 
prenos, nemudoma sprejeti vse potrebne 
ukrepe za popolno in takojšnje izvajanje 
direktive;

Or. fr

Predlog spremembe 335
Birgit Sippel, Péter Niedermüller

Predlog resolucije
Uvodna izjava AS

Predlog resolucije Predlog spremembe

AS. ker se izvaja več pilotnih projektov 
z namenom odprave pomanjkljivosti 
decentraliziranega sistema EU PNR; ker 
so potrebni hitri odgovori na zahteve enot 
za informacije o potnikih drugih držav 
članic, kar se lahko izkaže za težavno, ker 
se zahteve obdelujejo ročno;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 336
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AS

Predlog resolucije Predlog spremembe

AS. ker se izvaja več pilotnih projektov 
z namenom odprave pomanjkljivosti 

AS. ker se izvaja več pilotnih projektov 
z namenom odprave pomanjkljivosti 
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decentraliziranega sistema EU PNR; ker so 
potrebni hitri odgovori na zahteve enot za 
informacije o potnikih drugih držav članic, 
kar se lahko izkaže za težavno, ker se 
zahteve obdelujejo ročno;

decentraliziranega sistema podatkov o 
potnikih EU; ker so potrebni hitri odgovori 
na zahteve enot za informacije o potnikih 
drugih držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 337
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava AS

Predlog resolucije Predlog spremembe

AS. ker se izvaja več pilotnih projektov 
z namenom odprave pomanjkljivosti 
decentraliziranega sistema EU PNR; ker so 
potrebni hitri odgovori na zahteve enot za 
informacije o potnikih drugih držav članic, 
kar se lahko izkaže za težavno, ker se 
zahteve obdelujejo ročno;

AS. ker se izvaja več pilotnih projektov 
z namenom odprave pomanjkljivosti 
decentraliziranega sistema EU PNR; ker so 
potrebni hitri odgovori na zahteve enot za 
informacije o potnikih drugih držav članic, 
kar se lahko izkaže za težavno, ker se 
zahteve vedno obdelujejo ročno;

Or. fr

Predlog spremembe 338
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava AS

Predlog resolucije Predlog spremembe

AS. ker se izvaja več pilotnih projektov 
z namenom odprave pomanjkljivosti 
decentraliziranega sistema EU PNR; ker 
so potrebni hitri odgovori na zahteve enot 
za informacije o potnikih drugih držav 
članic, kar se lahko izkaže za težavno, ker 
se zahteve obdelujejo ročno;

AS. ker se izvaja več pilotnih projektov 
z namenom izboljšanja sistema podatkov o 
potnikih EU; ker so potrebni hitri odgovori 
na zahteve enot za informacije o potnikih 
drugih držav članic, kar se lahko izkaže za 
težavno, ker se zahteve obdelujejo ročno;

Or. en
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Predlog spremembe 339
Cornelia Ernst, Lynn Boylan

Predlog resolucije
Uvodna izjava AS

Predlog resolucije Predlog spremembe

AS. ker se izvaja več pilotnih projektov 
z namenom odprave pomanjkljivosti 
decentraliziranega sistema EU PNR; ker so 
potrebni hitri odgovori na zahteve enot za 
informacije o potnikih drugih držav 
članic, kar se lahko izkaže za težavno, ker 
se zahteve obdelujejo ročno;

AS. ker se izvaja več pilotnih projektov 
z namenom odprave pomanjkljivosti 
decentraliziranega sistema podatkov o 
potnikih EU; ker je treba rezultate 
obdelave podatkov o potnikih posamezno 
pregledati z neavtomatiziranimi sredstvi, 
preden se lahko izvede kakršno koli 
dejanje s pravnimi posledicami;

Or. en

Predlog spremembe 340
Helga Stevens

Predlog resolucije
Uvodna izjava AS (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ASa. ker se predhodni podatki o 
potnikih zbirajo samo za promet zunaj 
EU, čeprav obstaja velika potreba po 
zbiranju teh podatkov tudi za lete znotraj 
EU, da bi lahko dosegli kar največje 
koristi iz preiskav v zvezi z nacionalnimi 
sistemi vodenja evidence podatkov o 
potnikih (PNR);

Or. nl

Predlog spremembe 341
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava AT



AM\1163127SL.docx 165/170 PE627.791v02-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

AT. ker je bilo pri oceni sistema VIS 
leta 2016 ugotovljeno, da je dostop do tega 
sistema za namene kazenskega pregona 
omejen in razdrobljen med državami 
članicami;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 342
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava AT

Predlog resolucije Predlog spremembe

AT. ker je bilo pri oceni sistema VIS 
leta 2016 ugotovljeno, da je dostop do tega 
sistema za namene kazenskega pregona 
omejen in razdrobljen med državami 
članicami;

AT. ker je bilo pri oceni sistema VIS 
leta 2016 ugotovljeno, da je dostop do tega 
sistema za namene kazenskega pregona 
omejen in razdrobljen med državami 
članicami; ker lahko imajo zaskrbljujoči 
primeri korupcije pri dodeljevanju 
nacionalnih vizumov v nekaterih državah 
članicah dejanski vliv na varnost 
celotnega schengenskega sistema, ovirajo 
mejni nadzor oseb, ki potujejo po zraku, 
kopnem ali morju po državah članicah 
EU, s tem pa terorističnim mrežam 
omogočajo raziskovanje nekaterih poti;

Or. en

Predlog spremembe 343
Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Uvodna izjava AU

Predlog resolucije Predlog spremembe

AU. ker je Komisija podala dva 
predloga za uredbo o vzpostavitvi okvira 

črtano
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za interoperabilnost med obstoječimi in 
predlaganimi centraliziranimi 
informacijskimi sistemi na področjih 
policijskega in pravosodnega sodelovanja, 
azila in migracij, mej in vizumov, sistemov 
VIS, SIS, EES in Eurodac ter ETIAS in 
ECRIS-TCN, ko bodo sprejete zadevne 
pravne osnove;

Or. en

Predlog spremembe 344
Péter Niedermüller, Birgit Sippel

Predlog resolucije
Uvodna izjava AU a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AUa. ker ti predlogi vplivajo na temeljne 
pravice več sto milijonov državljanov 
tretjih držav, zlasti na njihovo pravico do 
varstva podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 345
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava AV

Predlog resolucije Predlog spremembe

AV. ker bosta predloga Komisije veljala 
samo za centralizirane sisteme, nacionalni 
in decentralizirani sistemi pa ne bodo 
sodili na področje njune uporabe, zaradi 
česar sta šele prvi korak pri oblikovanju 
celovitega okvira interoperabilnih 
informacijskih sistemov; ker so lahko na 
ozemlju ene države članice številne ločene 
decentralizirane podatkovne zbirke na 
zvezni, regionalni in lokalni ravni z 
različnim vnosom podatkov v različnih 

AV. ker so lahko na ozemlju ene države 
članice številne ločene decentralizirane 
podatkovne zbirke na zvezni, regionalni in 
lokalni ravni z različnim vnosom podatkov 
v različnih sistemih in zapletenimi postopki 
za izmenjavo ali preverjanje podatkov pri 
zadevnih organih na različnih ravneh, če ti 
postopki sploh obstajajo;
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sistemih in zapletenimi postopki za 
izmenjavo ali preverjanje podatkov pri 
zadevnih organih na različnih ravneh, če ti 
postopki sploh obstajajo;

Or. en

Predlog spremembe 346
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava AV

Predlog resolucije Predlog spremembe

AV. ker bosta predloga Komisije veljala 
samo za centralizirane sisteme, nacionalni 
in decentralizirani sistemi pa ne bodo sodili 
na področje njune uporabe, zaradi česar 
sta šele prvi korak pri oblikovanju 
celovitega okvira interoperabilnih 
informacijskih sistemov; ker so lahko na 
ozemlju ene države članice številne ločene 
decentralizirane podatkovne zbirke na 
zvezni, regionalni in lokalni ravni z 
različnim vnosom podatkov v različnih 
sistemih in zapletenimi postopki za 
izmenjavo ali preverjanje podatkov pri 
zadevnih organih na različnih ravneh, če ti 
postopki sploh obstajajo;

AV. ker bosta predloga Komisije veljala 
samo za centralizirane sisteme, nacionalni 
in decentralizirani sistemi pa ne bodo sodili 
na področje njune uporabe; ker so lahko na 
ozemlju ene države članice številne ločene 
decentralizirane podatkovne zbirke na 
zvezni, regionalni in lokalni ravni z 
različnim vnosom podatkov v različnih 
sistemih in zapletenimi postopki za 
izmenjavo ali preverjanje podatkov pri 
zadevnih organih na različnih ravneh, če ti 
postopki sploh obstajajo;

Or. fr

Predlog spremembe 347
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AV

Predlog resolucije Predlog spremembe

AV. ker bosta predloga Komisije veljala 
samo za centralizirane sisteme, nacionalni 
in decentralizirani sistemi pa ne bodo sodili 

AV. ker bosta predloga Komisije veljala 
samo za centralizirane sisteme, nacionalni 
in decentralizirani sistemi pa ne bodo sodili 
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na področje njune uporabe, zaradi česar 
sta šele prvi korak pri oblikovanju 
celovitega okvira interoperabilnih 
informacijskih sistemov; ker so lahko na 
ozemlju ene države članice številne ločene 
decentralizirane podatkovne zbirke na 
zvezni, regionalni in lokalni ravni z 
različnim vnosom podatkov v različnih 
sistemih in zapletenimi postopki za 
izmenjavo ali preverjanje podatkov pri 
zadevnih organih na različnih ravneh, če ti 
postopki sploh obstajajo;

na področje njune uporabe; ker je lahko na 
ozemlju ene države članice več ločenih 
decentraliziranih podatkovnih zbirk na 
zvezni, regionalni in lokalni ravni z 
različnim vnosom podatkov v različnih 
sistemih in zapletenimi postopki za 
izmenjavo ali preverjanje podatkov pri 
zadevnih organih na različnih ravneh, če ti 
postopki sploh obstajajo;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava AV a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AVa. ker sta v okviru strategije za 
upravljanje informacij, 6. seznam 
ukrepov, trenutno dva pilotna projekta, ki 
se izvajata in sta namenjena zagotavljanju 
medsebojnega povezovanja z 
decentraliziranimi sistemi, in sicer projekt 
ADEP („Automation of data exchange 
processes on police records“) in projekt 
QUEST („Querying Europol Systems“); 
ker takšni projekti pomagajo pri 
zagotavljanju dejanskih in uporabnih 
rešitev težav, ki izhajajo iz slabe 
medsebojne povezanosti decentraliziranih 
informacijskih sistemov, ter pomagajo 
krepiti zaupanje in sodelovanje med 
državami članicami;

Or. en
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Predlog spremembe 349
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava AW

Predlog resolucije Predlog spremembe

AW. ker bo uporaba skupne oblike 
sporočil na ravni EU, kot je univerzalna 
oblika sporočil (UMF), olajšala izmenjavo 
podatkov in informacij med stranmi in 
interoperabilnimi sistemi; ker se lahko z 
zahtevo, da je treba uporabljati določena 
polja UMF za določene izmenjave, 
prispeva k izboljšanju kakovosti podatkov 
v vseh sistemih, med katerimi se 
izmenjujejo sporočila; ker bi bilo treba 
spodbujati uporabo te skupne oblike 
sporočil v Europolu in Interpolu;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 350
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AW

Predlog resolucije Predlog spremembe

AW. ker bo uporaba skupne oblike 
sporočil na ravni EU, kot je univerzalna 
oblika sporočil (UMF), olajšala izmenjavo 
podatkov in informacij med stranmi in 
interoperabilnimi sistemi; ker se lahko z 
zahtevo, da je treba uporabljati določena 
polja UMF za določene izmenjave, 
prispeva k izboljšanju kakovosti podatkov 
v vseh sistemih, med katerimi se 
izmenjujejo sporočila; ker bi bilo treba 
spodbujati uporabo te skupne oblike 
sporočil v Europolu in Interpolu;

AW. ker bo uporaba skupne oblike 
sporočil na ravni EU, kot je univerzalna 
oblika sporočil (UMF), olajšala izmenjavo 
podatkov in informacij med stranmi v 
okviru tega, kar je v skladu z zakonodajo, 
in med interoperabilnimi sistemi; ker se 
lahko z zahtevo, da je treba uporabljati 
določena polja UMF za določene 
izmenjave, prispeva k izboljšanju 
kakovosti podatkov v vseh sistemih, med 
katerimi se izmenjujejo sporočila; ker bi 
bilo treba spodbujati uporabo te skupne 
oblike sporočil v Europolu;

Or. en
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