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PAKEITIMAI 1–158

Pranešimo projektas (PE 380.987v01-00)
Jaime Mayor Oreja
pasiūlymas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl terorizmo ir teroristų 
verbavimo skatinimui palankių veiksnių
(2006/2092(INI))

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 1
1a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl CŽV 
vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 2

- atsižvelgdamas į Europos Parlamento pranešimą dėl išorinio kovos su tarptautiniu 
terorizmu aspekto, kurį Europos Parlamentas patvirtino 2007 m. vasario 15 d.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 3
1a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į tarptautines, Europos ir valstybių narių priemones dėl žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos, ypač Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvenciją ir ES pagrindinių teisių chartiją,

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 4
1b nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į šiomis priemonėmis užtikrintas specialias teises – religijos, žodžio, 
susirinkimų laisvę, diskriminacijos dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, etninės 
kilmės draudimą, taip pat ES direktyvas, skirtas kovai su diskriminacija, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 5
3a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir ypač į jos 10, 21 ir 
22 straipsnius,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 6
4a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo, kuris įvyko 2001 m. 
rugsėjo 21 d., po rugsėjo 11 d. teroristų išpuolių Niujorke, išvadas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 7
4b nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 14–15 d. vykusio Europos Vadovų susitikimo metu 
priimtą kovos su terorizmu strategiją, kuri buvo atnaujinta 2007 m. kovo mėn., ir tomis 
pačiomis dienomis Europos Vadovų Tarybos priimtą Europos Sąjungos kovos su 
radikalėjimu ir teroristų verbavimu strategiją,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 8
10a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 13 d. Jungtinių Tautų Generaliniam sekretoriui 
pristatytą pranešimą` „Civilizacijų aljansas“,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 9
10c nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 8–11 d. Madride vykusio tarptautinio valstybių 
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vadovų susitikimo demokratijos, terorizmo ir saugumo klausimais išvadas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 10
10a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Europolo pranešimą TE–SAT 2007 dėl terorizmo ir jo tendencijų 
ES;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jaime Mayor Oreja

Pakeitimas 11
11a įtrauka (nauja)

- atsižvelgdamas į savo 1997 m. sausio 30 d. rezoliuciją dėl kovos su terorizmu 
Europos Sąjungoje1 ir ypač į jos 14 dalį, kurioje valstybės narės raginamos 
terorizmo užtarimą paskelbti kriminaliniu nusikaltimu, 

__________________________________________

1 Oficialusis leidinys C 55, 1997 m. vasario 24 d., p. 27.

Or. es

Pakeitimą pateikė Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 12
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi terorizmas (išbraukta) šiuo metu kelia didelę grėsmę Europos Sąjungos 
piliečių saugumui,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 13
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi terorizmas, ypač džihadiškasis, šiuo metu yra viena didžiausių grėsmių Europos 
Sąjungos piliečių saugumui,

Or. it

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 14
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi terorizmas yra didelė ir tiesioginė grėsmė ES ir kitoms valstybės bei jų 
piliečiams,

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 15
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi, nepaisant visko, demokratija stipriai išsiplėtojo – per paskutinį šimtmetį 
atsirado, bet buvo išnaikinta daug ekstremizmo formų, 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 16
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi teroristų išpuoliai 2004 m. kovo 11 d. Madride ir 2005 m. liepos 7 d. 
Londone parodė, kad tarptautinės teroristų organizacijos aktyviai veikia ES, bando 
plėstis verbuodamos naujus narius ir laiko ES piliečius savo taikiniais,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 17
Ab konstatuojamoji dalis (nauja)

Ab. kadangi terorizmo grėsmė gali pakenkti Europos visuomenių sanglaudai ir 
stabilumui – skatindama neigiamą poliarizaciją ir palankias sąlygas radikaliam 
ekstremizmui,  

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek, Stavros Lambrinidis

Pakeitimas 18
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi kova su terorizmu neprieštarauja žmogaus teisių apsaugai; kova su 
terorizmu turi vykti griežtai laikantis žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
(išbraukta),

Or. en
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Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 19
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi kova su terorizmu turi vykti (išbraukta) laikantis žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių ir kadangi šios dvi koncepcijos nėra nesuderinamos – tai veikiau du realūs vienas 
kitą papildantys reiškiniai, nes pagrindinis kovos su terorizmu pateisinimas yra žmogaus 
teisių apsauga, 

Or. it

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 20
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi kova su terorizmu turi vykti griežtai laikantis žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių, ypač religijos laisvės ir apsaugos nuo diskriminacijos principų; kadangi šios 
dvi koncepcijos nėra nesuderinamos – tai veikiau du realūs vienas kitą papildantys 
reiškiniai, nes pagrindinis kovos su terorizmu pateisinimas yra žmogaus teisių 
apsauga,

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 21
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi kova su terorizmu visais atvejais turi vykti griežtai laikantis žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių (išbraukta);

Or. it
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Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek ir Martine Roure

Pakeitimas 22
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi bet kokios kultūros, civilizacijos ar religijos siejimas su terorizmu gali turėti 
neigiamų pasekmių,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 23
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi norint kovoti su terorizmu reikia parengti išsamią strategiją, kuri apimtų ne 
tik už išpuolius atsakingų asmenų ir grupių nustatymą bei baudžiamąjį 
persekiojimą, bet ir veiksmus kovojant su pačiu terorizmo reiškiniu – nuo teroristų 
verbavimo iki paramos aukoms ir jų apsaugos,

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 24
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi terorizmo apskritai ir ypač džihadiškojo terorizmo klausimu reikia parengti 
išsamią strategiją (išbraukta);

Or. it
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 25
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi terorizmo apskritai ir ypač džihadiškojo terorizmo klausimu reikia parengti 
išsamią strategiją, kuri apimtų ne tik išpuolių vykdančių asmenų patraukimą 
atsakomybėn, bet ir (išbraukta) terorizmo reiškinį, atsižvelgiant į pačią jo esmę ir 
visus aspektus – nuo teroristų verbavimo iki pat aukų, įskaitant ir socialinės aplinkos, 
skatinančios ir kuriančios terorizmą, vaidmenį, taip pat to prielaidas ir procesus,

Or. en

Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 26
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi terorizmo apskritai ir ypač džihadiškojo terorizmo klausimu reikia parengti 
išsamią strategiją, kuri apimtų ne tik kovą su išpuoliais vykdančiais asmenimis, bet ir 
patį terorizmo reiškinį – nuo teroristų verbavimo iki pat aukų, įskaitant ir socialinės ir 
kultūrinės aplinkos, skatinančios ir kuriančios terorizmą, vaidmenį,

Or. it

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 27
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi būtini vieši svarstymai, kad kai kurios Vakarų valstybių vyriausybės 
anksčiau teikė paramą ekstremistų grupėms, nes buvo manoma, kad šios grupės yra 
naudingos siekiant kitų užsienio politikos tikslų,

Or. en



PE 386.657v01-00
Vertimas pagal sutartį 10/49 AM\660452LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, 
Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Pakeitimas 28
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi demokratinių politinių jėgų vienybė ir jų visiška parama Europos ir 
valstybių kovos su terorizmu strategijoms yra būtini siekiant sėkmingai kovoti su 
terorizmu,

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 29
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi prevencinio karo strategija paskatino džihadiškojo terorizmo radikalėjimą 
ir jo plitimą visuomenėje;

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 30
Cb konstatuojamoji dalis (nauja)

Cb. kadangi dėl karo Irake ir karinės okupacijos padidėjo teroristų išpuolių skaičius;

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 31
Cc konstatuojamoji dalis (nauja)

Cc. kadangi karas ir karinė okupacija Afganistane nesibaigė teroristų tinklų 
sunaikinimu;
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Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 32
Cd konstatuojamoji dalis (nauja)

Cd. kadangi dėl karo Afganistane padidėjo opiumo gamyba, kurį perdirbus į heroiną ir 
tiekiant į tarptautinę rinką prisidedama prie teroristų organizacijų finansavimo, 

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 33
Ce konstatuojamoji dalis (nauja)

Ce. kadangi „ypatingųjų perdavimų“ strategija, kankinimai ir slapti kalėjimai yra 
veiksniai, kurie neabejotinai prisidėjo prie terorizmo radikalėjimo ir didesnės jo 
legitimacijos,

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 34
Cf konstatuojamoji dalis (nauja)

Cf. kadangi veiksmingiausia kovos su terorizmo priemonė yra ginti teisinės valstybės 
principą, žmogaus teises ir garantijas baudžiamojo proceso metu;

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 35
Cg konstatuojamoji dalis (nauja)

Cg. kadangi pastaraisiais metais neribojama kova su terorizmu padėjo pateisinti 
nepriimtinus baudžiamuosius veiksmus ir aiškius žmogaus teisių pažeidimus,
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Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 36
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi teroristų verbavimas ir veiksniai, skatinantys smurtinį radikalėjimą, yra svarbiausi 
terorizmo apskritai (išbraukta) aspektai (išbraukta);

Or. it

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 37
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi, siekiant neleisti plisti terorizmui, ypač tarptautiniam terorizmui, būtina 
Europos strategija, pirmiausia nustatanti tikslinio veikimo vietos lygmeniu 
priemones; kadangi būtina Europos lygiu priimti naują politinę strategiją, kuri padėtų 
neutralizuoti smurtą kurstančios informacijos skleidimą švietimo ir tam tikrų 
asmenų ir grupių (ypač paveikiamų radikalių smurtinių grupių) socialinės 
integracijos priemonėmis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 38
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi teroristų verbavimas ir veiksniai, skatinantys smurtinį radikalėjimą, yra 
svarbiausi terorizmo apskritai ir ypač džihadiškojo terorizmo aspektai ir kadangi 
būtina Europos lygiu priimti naują strategiją, kuri padėtų neutralizuoti kai kurių 
asmenų kultūrinio, socialinio, psichologinio ir politinio radikalėjimo reiškinį,
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Or. it

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 39
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi teroristų verbavimas ir veiksniai, skatinantys smurtinį radikalėjimą, yra 
svarbiausi terorizmo apskritai ir ypač džihadiškojo terorizmo aspektai ir kadangi 
būtina Europos lygiu priimti naują strategiją, kuri padėtų užkirsti kelią kai kurių 
asmenų radikalėjimui,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 40
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da kadangi Europa patyrė įvairias smurtinio ekstremizmo ir totalitarinės ideologijos 
formas praeityje ir šiuo metu susiduria su įvairiomis terorizmo formomis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 41
Db konstatuojamoji dalis (nauja)

Db. kadangi islamo ekstremizmas ES yra sąlyginai naujas reiškinys ir mes nedaug 
žinome apie Europos jaunimo radikalėjimą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 42
Dc konstatuojamoji dalis (nauja)

Dc kadangi terorizmas, ypač tarptautinis terorizmas, yra grėsmė visam pasauliui ir kai 



PE 386.657v01-00
Vertimas pagal sutartį 14/49 AM\660452LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

kurios pavojingos organizacijos veikia kaip tarptautiniai tinklai,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 43
Dd konstatuojamoji dalis (nauja)

Dd. kadangi Europoje ši grėsmė dažniausiai yra savarankiškai radikalėjančios grupelės, 
kurios siekia tarptautinių ryšių, tačiau jos nekontroliuojamos iš centro ir neturi 
bendros strategijos,  

Or. en

Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 44
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi radikalėjimo reiškinys yra sąlyginai mažai žinomas ir kadangi būtina jį labiau tirti 
ir (išbraukta) skirti užtenkamai priemonių prevencijai, 

Or. it

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 45
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi nedaug žinoma apie radikalėjimo procesą, kuris veda tokių grupelių 
susidarymo link ir kurį būtina tirti nuodugniau ir skiriant daugiau išteklių, 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 46
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi kova su smurtiniu radikalėjimu ir teroristų verbavimu yra pagrindinės ES 
kovos su terorizmu strategijos sudėtinės dalys, o radikalėjimą skatinančių veiksnių 
panaikinimas turėtų būti sudėtinė ES išorės politikos dalis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 47
Eb konstatuojamoji dalis (nauja)

Eb. kadangi svarbiausias ES kovos su terorizmu strategijos aspektas yra radikalėjimą 
skatinančių veiksnių prevencija,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 48
Ec konstatuojamoji dalis (nauja)

Ec. kadangi prevenciją numatančios šios strategijos nuostatos buvo naudotos įvairiose 
politinėse idėjose ir priemonėse, o kai kurios jų gali būti pavadintos prevencija su 
radikalėjimą skatinančiais veiksniais kovojant represinėmis priemonėmis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 49
Ed konstatuojamoji dalis (nauja)

Ed. kadangi politiniai pasiūlymai, kaip vykdyti šių veiksnių prevenciją, yra daug mažiau 
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konkretūs, nei represinės priemonės, kadangi dėl to tokios politikos įgyvendinimas, 
stebėjimas ir įvertinimas yra daug sudėtingesnis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 50
Ee konstatuojamoji dalis (nauja)

Ee. kadangi Taryba ir Komisija nustatė horizontaliąją strategiją, kurioje derinamos 
įvairių politikos sričių priemonės, tačiau parlamentinės kontrolės priemonės 
Europos lygiu nėra pakankamai lanksčios, kad jas būtų galima taikyti šiam 
horizontaliajam principui,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 51
Ef konstatuojamoji dalis (nauja)

Ef. kadangi teroristų verbavimas ir smurtas yra tik vienos iš su radikalėjimu susijusių 
problemų – nes tik nedidelis skaičius asmenų griebiasi smurto,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 52
Eg konstatuojamoji dalis (nauja)

Eg. kadangi socialinės radikalėjimo pasekmės gali būti įvairios ir struktūrinės, o 
strategijos siekiant užkirsti kelią ir kovoti su radikalėjimą skatinančiais veiksniais 
vystymas turėtų būti prioritetas pats savaime,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 53
Eh konstatuojamoji dalis (nauja)

Eh. kadangi pyktis ir nusivylimas, taip pat socialinė izoliacija ir pasitikėjimo bei 
demokratijos trūkumas yra veiksniai, prisidedantys prie palankių radikalėjimo 
sąlygų,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 54
Ei konstatuojamoji dalis (nauja)

Ei. kadangi teroristų organizacijos akivaizdų tarptautinės bendruomenės nesugebėjimą 
taikyti vienodus standartus konfliktų prevencijos ir žmogaus teisių skatinimo srityse 
naudoja kaip akstiną ir argumentą verbuodamos teroristus ir radikalus,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 55
Ej konstatuojamoji dalis (nauja)

Ej. kadangi radikalėjimas ir jo pasekmės yra iššūkis visai ES, tačiau su juo kovoti reikia 
tikslinėmis ir su vietinėmis sąlygomis suderintomis priemonėmis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 56
Ek konstatuojamoji dalis (nauja)

Ek. kadangi Europai tenka spręsti nemažai su radikalėjimo reiškiniu susijusių 
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sudėtingų pasirinkimo problemų, kovos su radikalėjimu priemonės gali iš esmės 
skirti nuo atskirų asmenų smurto prevencijos, ir, norint veiksmingai spręsti jaunimo 
radikalėjimo problemą, daugeliu atvejų gali reikėti intensyvaus su asmeniu 
susijusių priemonių taikymo,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 57
El konstatuojamoji dalis (nauja)

El. kadangi už kovą su smurtiniu radikalėjimu ir jo priežastimis atsakinga visa 
visuomenė, o strategijos sėkmė priklauso nuo socialinės vienybės, pagrįstos 
demokratinių jėgų solidarumu, pasitikėjimu ir vienybe,

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 58
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi smurtinis pasipriešinimas (ekstremizmas) prasideda nuo radikalėjimo, kai 
asmenys (ar jų grupės) laipsniškai netenka pasitikėjimo visuomene ir valdžios 
institucijomis, sukuria politinę ir (arba) kultūrinę alternatyvą ir galų gale visiškai 
suformuoja alternatyvius teiginius;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 59
Eb konstatuojamoji dalis (nauja)

Eb. kadangi žmonės labiausiai pasiduoda radikalėjimui (vėlyvos) paauglystės metu;

Or. nl



AM\660452LT.doc 19/49 PE 386.657v01-00
Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 60
Ec konstatuojamoji dalis (nauja)

Ec. kadangi didžiausią įtaką jaunimui turi mokykla, nes joje įgyjamos žinios, keičiamasi 
požiūriais, skelbiamos vertybės ir egzistuoja autoritetai;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 61
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi, pagal Europolo pranešimą TE–SAT 2007 dėl terorizmo ir jo tendencijų 
ES, iš 498 ištirtų išpuolių ES valstybėse narėse 2006 m. didžioji dalis atvejų  buvo 
susiję su „etniniu – nacionalistiniu ir separatistiniu terorizmu“ (424), 55 atvejai –
su „kairiuoju ir anarchistų terorizmu“, 1 atvejis – su „dešiniuoju terorizmu“, 1 
atvejis – su „islamo terorizmu“ (nepavykę bandymai susprogdinti tramvajų 
Vokietijoje), 17 atvejų pobūdis nenustatytas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 62
Eb konstatuojamoji dalis (nauja)

Eb. kadangi iš ištirtų 706 areštų ES valstybėse narėse dauguma atvejų buvo susijusi su 
„islamo terorizmu“ ir „etniniu – nacionalistiniu ir separatistiniu terorizmu“ 
(atitinkamai 257 ir 226 atvejai), 52 atvejai – su „kairiuoju ir anarchistų terorizmu“, 
15 atvejų – su „dešiniuoju terorizmu“,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 63
Ec konstatuojamoji dalis (nauja)

Ec. kadangi kalbant apie islamo terorizmą ir radikalėjimą būtina skirti didžiąją 
daugumą musulmonų (ypač gyvenančių Europoje) ir radikalią mažumą, kuri 
negerbia žmogaus gyvybės ir išduoda principus, kurių vardu sakosi veikią, 

Or. es

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 64
Ed konstatuojamoji dalis (nauja)

Ed. kadangi būtina dėti visas įmanomas pastangas ir skirti reikalingus išteklius, 
siekiant, kad asmenys neradikalėtų iki tokio lygio, kai jie nevertina savo pačių 
gyvybės arba vertina visuomenę, kuriai jie priklauso, kaip priešą; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 65
Ee konstatuojamoji dalis (nauja)

Ee. kadangi kai kuriais atvejais tam tikrų asmenų radikalėjimą lemia išorės veiksniai, 
pvz., teroristų grupių vykdomas verbavimas arba kalbos ir propaganda, kurios yra 
visiškai nesuderinamos su demokratinės visuomenės vertybėmis;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 66
Ef konstatuojamoji dalis (nauja)

Ef. kadangi terorizmo skatinimą ir konkrečius terorizmo užtarimo bei šlovinimo 
veiksmus visoje ES būtina laikyti nusikaltimu,

Or. es

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 67
Eg konstatuojamoji dalis (nauja)

Eg. kadangi valstybės narės, laikydamosi pagrindinių teisių ir taikydamos tinkamas 
garantijas, turi teisę į savo teritoriją neleisti įvažiuoti (ar joje būti) trečiųjų šalių 
piliečių, kurie aktyviai skatina smurtą ir kurių kalbose ir veiksmuose galima įžvelgti 
nepagarbą pagrindinėms demokratinio sambūvio taisyklėms, 

Or. es

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 68
Eh konstatuojamoji dalis (nauja)

Eh. kadangi valstybės narės privalo sutelkti visas priemones, kad užtikrintų kuo geresnę 
visų ES piliečių ir joje gyvenančių asmenų, kurie nori gyventi pagal taikos ir 
demokratijos principus, niekaip nediskriminuojami dėl rasės, religijos ar kultūrinių 
skirtumų, integraciją į visuomenę, 

Or. es
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 69
Ei konstatuojamoji dalis (nauja)

Ei. kadangi svarbu nuodugniai išnagrinėti ir suprasti radikalėjimo ir terorizmo link 
vedančius procesus bei spręsti su jais susijusias problemas ir kadangi už laisvus šių 
klausimų ir jų sprendimų svarstymus negali būti baudžiama ir jie negali būti 
cenzūruojami, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 70
F konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 71
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi kai kuriems žmonėms fundamentalizmas kompensuoja savigarbos ir gyvenimo 
prasmės jausmo stoką ir dėl šios priežasties yra patrauklus;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 72
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi, siekiant išvengti asmenų radikalėjimo ir vėlesnio jų verbavimo į teroristų 
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grupes, teisėsaugos institucijos pirmiausia turi ardyti jų tinklus ir kontroliuoti visą 
nusikalstamą veiklą, įskaitant tą, kuri yra susijusi su verbavimu, mokymu ir idėjų, 
kurstančių vykdyti teroro aktus, skleidimu;

Or. it

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 73
F konstatuojamoji dalis 

F. kadangi, siekiant užkirsti kelią teroristų grupių vykdomam asmenų verbavimui 
pirmenybę reikia teikti teroristų tinklų ardymui ir areštuoti už asmenų verbavimą 
atsakingus asmenis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 74
G konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 75
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi ES valstybių narių teisės aktai dėl kovos su terorizmu yra labai nesuderinti;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 76
G konstatuojamoji dalis.

G. kadangi kartu su terorizmo kurstymu (Europos Sąjungoje jau laikomas nusikaltimu) 
terorizmo šlovinimas (užtarimas) ir teisinimas yra veiksniai, prisidedantys prie 
smurtinio radikalėjimo ir jo plitimo,

Or. it

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 77
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi terorizmo kurstymas ES jau yra laikomas nusikaltimu, o terorizmo šlovinimo 
(užtarimo) ir teisinimo problemą galima spręsti draudžiant kurstyti neapykantą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 78
H konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 79
H konstatuojamoji dalis

Išbraukta.
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Or. it

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 80
H konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 81
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi įvairių valstybių narių teisės aktais baudžiama už terorizmo teisinimą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 82
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi terorizmo šlovinimas (užtarimas) ir teisinimas neminimi Pagrindų sprendime 
2002/475/TVR ir kadangi būtina, kad visose valstybėse narėse toks elgesys būtų 
laikomas sunkiu nusikaltimu, 

Or. it
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Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 83
Ha konstatuojamoji dalis (nauja)

Ha. kadangi keliolika ES valstybių narių į savo teisės aktus neperkėlė su kova su 
terorizmu susijusių ES teisės aktų, pvz., pagrindų sprendimo dėl Europos arešto 
orderio, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 84
Ha konstatuojamoji dalis (nauja)

H a. kadangi per paskutinius metus Europoje (Londone ir Madride) įvykdyti teroro aktai 
niekaip nėra susiję su naujausiomis imigracijos tendencijomis;

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 85
Hb konstatuojamoji dalis (nauja)

H b. kadangi tai, kad žiniasklaida ir politinės organizacijos dažnai susieja imigraciją ir 
terorizmą, yra nenormalu ir skatina klaidingą ir imigracijos reiškinio, ir teroristų 
organizacijų veiklos analizę bei vertinimą;

Or. it



AM\660452LT.doc 27/49 PE 386.657v01-00
Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 86
I konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 87
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi asmenų, kurie skatina smurtinį radikalėjimą ir kursto kitus vykdyti teroro 
aktus, patekimas į ES teritoriją ir gyvenimas joje, yra vienas problemos aspektų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 88
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi asmenų, kurie skatina radikalėjimą ir kursto kitus vykdyti teroro aktus, 
patekimas į ES teritoriją ir gyvenimas joje yra pagrindinis kovos su smurtiniu 
radikalėjimu tikslas; kadangi būtina skirti dėmesį teisinėms priemonėms ES lygiu, 
kuriomis visose valstybėse narėse būtų suderintos tokių asmenų įvažiavimo, gyvenimo 
ir išsiuntimo sąlygos; 

Or. it
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Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 89
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi asmenų, kurie skatina smurtinį radikalėjimą ir kursto kitus vykdyti teroro 
aktus, patekimas į ES teritoriją ir gyvenimas joje privalo būti pagrindinis kovos su 
smurtiniu radikalėjimu tikslas; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 90
Ia konstatuojamoji dalis (nauja)

I a. kadangi kultūrų ir religijų dialogas yra geriausias būdas griauti radikalaus 
terorizmo argumentus, kurie skatina jo plitimą,

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 91
Ib konstatuojamoji dalis (nauja)

I b. kadangi kai kurių žiniasklaidos grupių ir politikų bei intelektualų teiginiai, kad 
islamas yra tapatus terorizmui, privalo būti visiškai atmesti, nes jie skatina klaidingą 
terorizmo prigimties analizę, 

Or. it

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 92
Ia konstatuojamoji dalis (nauja)

I a. kadangi reikia skirti dėmesį ES teisinių priemonių tvirtinimui siekiant suderinti 
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veiksmus tokių asmenų atžvilgiu ir galimą tokių asmenų išsiuntimą, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek, Stavros Lambrinidis

Pakeitimas 93
Ib konstatuojamoji dalis (nauja)

I b. kadangi represinės priemonės nebus veiksmingos ir net gali būti žalingos, jei jos 
nebus derinamos su palankių perspektyvų ir vietos visuomenėje suteikimu 
asmenims, kurie ypač paveikiami radikalėjimo ir verbavimo,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 94
Ic konstatuojamoji dalis (nauja)

I c. kadangi Parlamentas pritars aktyvesniam ir labiau įpareigojančiam horizontaliajam 
principui, pagal kurį, dalyvaujant visiems atitinkamiems Parlamento komitetams 
kovos su radikalėjimu požiūriu bus svarstomos ir įvertinamos įvairios ES veiksmų 
planų priemonės,

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 95
J konstatuojamoji dalis

Išbraukta.
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Or. es

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 96
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi, džihadiškojo terorizmo atveju, siekiant užkirsti kelią radikalėjimui, taip pat 
būtina skatinti valstybių narių valdžios institucijų ir (išbraukta) musulmonų 
bendruomenių dialogą, kuriuo musulmonai būtų skatinami dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir būtų užtikrinta visiška jų integracija į visuomenę,

Or. it

Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 97
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi, siekiant užkirsti kelią džihadiškajam terorizmui ir radikalėjimui, taip pat 
būtina skatinti valstybių narių valdžios institucijų ir neradikalių musulmonų 
bendruomenių dialogą, kuriuo pastarosios būtų skatinamos dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir konstruktyvia veikla užtikrinant visišką jų integraciją į visuomenę,

Or. it

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 98
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi, siekiant užkirsti kelią (išbraukta) radikalėjimui, (išbraukta) būtina skatinti 
valstybių narių valdžios institucijų ir atitinkamų bendruomenių dialogą, kuriuo 
pastarosios būtų skatinamos dalyvauti (išbraukta) ir užtikrinti visišką integraciją į 
visuomenę,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 99
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi, siekiant užkirsti kelią (išbraukta) radikalėjimui, taip pat būtina skatinti 
veiksmingą valstybių narių valdžios institucijų ir religinių bendruomenių dialogą, 
kuriuo būtų siekiama užtikrinti pastarųjų dalyvavimą visuomenės gyvenime, taip pat 
visišką ir veiksmingą šioms bendruomenėms priklausančių asmenų lygybę,

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 100
Ja konstatuojamoji dalis (nauja)

Ja. pripažįsta išorės santykių šioje srityje svarbą, ypač pažeidžiamų grupių –
neturtingųjų, perkeltųjų ir pabėgėlių iš konfliktų zonų požiūriu,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 101
1 dalis

1. džiaugiasi Tarybos priimta Europos Sąjungos kovos su smurtiniu radikalėjimu ir 
teroristų verbavimu strategija bei minėtuoju Komisijos komunikatu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 102
1a dalis (nauja)

1a. ketina pritarti aktyvesniam ir labiau įpareigojančiam horizontaliajam principui, 
pagal kurį, dalyvaujant visiems atitinkamiems Parlamento komitetams kovos su 
radikalėjimu požiūriu bus svarstomos ir įvertinamos įvairios ES veiksmų planų 
priemonės;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 103
1b dalis (nauja)

1b. pritaria Tarybos ir Komisijos nuomonei, kad visuomenė nedaug žino apie 
radikalėjimą ir kad šis žinojimas turi būti gerinamas, ragina Komisiją skatinti šį 
žinojimą renkant ir pateikiant visų valdžios ir politikos lygmenų duomenis, įskaitant 
tuos lygmenis, kurie yra artimiausi grupėms, kurias gali paveikti radikalėjimas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 104
1c dalis (nauja)

1c. pataria toliau rengti prevencines priemones, formuluojant rekomendacijas 
valstybėms narėms ir vietos valdžios institucijoms, pagrįstas šiomis nuostatomis:
 a) didesniu tikėjimu ir pasitikėjimu visuomene;
a) didesniu tikėjimu ir pasitikėjimu politika bei demokratinėmis struktūromis;
c) Europos islamo bendruomenių rėmimu suteikiant neradikalias alternatyvas; 
d) socialinės izoliacijos prevencija, mečečių, mokyklų ir kitų organizacijų, kurios 
galėtų būti saugumo tinklas, palaikantis ryšius su radikalėjančiu jaunimu, 
skatinimu ir rėmimu;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 105
1d dalis (nauja)

1d. pataria Europos Komisijai skatinti pažangiosios patirties paiešką remiant 
eksperimentus vietos lygmeniu ir naujas praktines organizacijų bei atskirų asmenų, 
artimai dirbančių su labiausiai radikalėjimo paveikiamomis grupėmis, iniciatyvas ir 
koordinuojant keitimąsi organizacijų, veikiančių valstybių narių kaimynystėje 
pažangiąja patirtimi;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 106
1a dalis (nauja)

1a. mano, kad kovoje su radikalėjimu svarbiausia yra ekstremistų ir demokratų 
opozicija ir kad nėra prasmės priešinti skirtingų kultūrų ir religijų;  

Or. nl

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 107
1b dalis (nauja)

1b. mano, kad jaunimui dažnai sunku rasti tokią islamo interpretaciją, kurią jie galėtų 
laikyti teisinga, taip pat sužinoti apie pliuralistiškesnes islamo interpretacijas; todėl 
pataria valstybėms narėms rimtai įvertinti galimybę skatinti imamų kursus, 
finansuoti vertimus, tinklalapius ir kitus veiksnius, kurie atkreiptų jaunų žmonių 
dėmesį į modernų islamą, siekiant prisidėti prie religijos laisvės;
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Or. nl

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 108
2 dalis

2. pataria valstybėms narėms toliau bendradarbiauti tarpusavyje ir su Europolu, 
Eurojustu bei Europos Sąjungos situacijų centru (angl. SitCen);

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 109
3 dalis

3. pateikia Tarybai šias rekomendacijas dėl kovos su smurtiniu radikalėjimu, socialinės 
integracijos ES gerinimo ir neleidimo ES piliečiams tapti teroristais;

Or. es

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 110
3 dalies -1 įtrauka

-1 karių išvedimas iš Irako ir Afganistano turi būti skatinamas visas institucijų lygiais;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 111
3 dalies 1 įtrauka

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 112
3 dalies 1 įtrauka

- kova su terorizmu privalo likti Europos Sąjungos prioritetu, kaip pirmą kartą nustatyta 
2001 m. rugsėjo 21 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 113
3 dalies 1a įtrauka (nauja)

- turi būti imtasi veiksmų dėl Parlamento rekomendacijų CŽV skrydžių, ypatingojo 
perdavimo ir slaptų kalėjimų Europoje klausimais;

Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 114
3 dalies 2a įtrauka (nauja)

- visais institucijų lygiais būtina pabrėžti, kad asmens laisvių ir teisinės valstybės 
principų pažeidimai tik stiprina terorizmą;
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Or. it

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 115
3 dalies 2a įtrauka (nauja)

- visose valstybėse narėse reikia skatinti nedidelės apimties praktines iniciatyvas ir 
eksperimentus, skirtus radikalėjimo ir jį skatinančių veiksnių prevencijai ir kovai su 
jais, taip pat būtina skatinti dalintis patirtimi – siekiant pagerinti supratimą apie 
reiškinį; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 116
3 dalies 3 įtrauka

- Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 117
3 dalies 3 įtrauka

- sustiprinti internete skleidžiamos teroristinius aktus skatinančios teroristų propagandos 
(išbraukta) stebėjimą, laikantis žodžio laisvės ir laisvės gauti informaciją principų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 118
3 dalies 3a įtrauka (nauja)

- privačių subjektų ir mokslinių tyrimų centrų bendradarbiavimas su už interneto 
priežiūrą atsakingomis teisėsaugos institucijomis yra svarbus ir turi būti 
tobulinamas visiškai laikantis teisinės valstybės principų bei užtikrinant 
pagrindines teises, įskaitant asmeninių duomenų apsaugos teisę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 119
3 dalies 3 įtraukos 1 pastraipa

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 120
3 dalies 3 įtraukos 2 pastraipa

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 121
3 dalies 4 įtrauka

- Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek
Pakeitimas 122
3 dalies 4 įtrauka

- užkirsti kelią teroristinės (išbraukta) propagandos skleidimui garso ir vaizdo 
žiniasklaidoje, ypatingai reikalaujant, kad valstybės narės visiškai taikytų ir naudotų 
kontrolės priemones, numatytas direktyvoje „Televizija be sienų“;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 123
3 dalies 7 įtrauka

- kiekvienoje valstybėje narėje privalo būti vertinamas, ir, jei reikia, stiprinamas 
bendradarbiavimas ir dialogas su konkrečiomis bendruomenėmis, ir, jei reikia 
stiprinamas vietų (išbraukta), kuriose skleidžiama teroristų propaganda, galbūt 
skatinanti asmenis įvykdyti teroristinius aktus, stebėjimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 124
3 dalies 5 įtrauka

- galiojantys įstatymai turi taikomi siekiant uždrausti transliuoti garso ir vaizdo 
medžiagą, kuri kursto smurtą, neapykantą ir diskriminaciją rasės, lyties, seksualinės 
orientacijos ar religijos požiūriu;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 125
3 dalies 5a įtrauka (nauja)

- teigiamai vertina įvairias Europos kultūrų dialogo metų 2008 m. programoje 
numatytas iniciatyvas skatinti skirtingų kultūrų, civilizacijų ir religijų dialogą, 
tarpusavio toleranciją ir supratimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 126
3 dalies 5b įtrauka (nauja)

- mano, kad idėja sukurti „Europos ir Viduržiemio jūros valstybių pilietybę“ yra 
plačios ir konkrečios iniciatyvos, kuri gali paskatinti svarstymus dėl regiono bendros 
ateities, pavyzdys;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 127
3 dalies 6 įtrauka

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 128
3 dalies 7 įtrauka

- pasiekti, kad kova su terorizmu, ypač su smurtiniu radikalėjimu, būtų vienas iš 
pagrindinių Europos Sąjungos išorės politikos aspektų, įskaitant vystomosios pagalbos 
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ir kaimynystės politiką, kuri turi būti tikra karinės okupacijos alternatyva; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 129
3 dalies 6a įtrauka (nauja)

- turi būti skatinamas keitimasis valstybių narių pažangiąja patirtimi, siekiant mūsų 
visuomenėse neleisti kurti atramas ar branduolius (pvz., švietimo ar religijos 
centrus), kurie, nukrypdami nuo savo teisėtų funkcijų ar pagrindų, gali būti 
naudojami radikaliems įsitikinimams skatinti ar smurtui kurstyti;

Or. es

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 130
3 dalies 7 įtrauka

- kiekvienoje valstybėje narėje sustiprinti visų vietų (išbraukta), kuriose skleidžiama 
propaganda, galbūt skatinanti asmenis įvykdyti teroristinius aktus, stebėjimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 131
3 dalies 7 įtrauka

 pasiekti, kad kova su terorizmu ir tolerantiškesnės, integralios bei atviros 
visuomenės skatinimas būtų laikomi neatskiriamais Europos Sąjungos išorės 
politikos aspektais, įskaitant vystomosios pagalbos ir kaimynystės politiką; 
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Or. es

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek, Giovanni Claudio Fava, Stavros Lambrinidis

Pakeitimas 132
3 dalies 6 įtrauka

- pasiekti, kad kova su terorizmu, pirmiausiai pagrįsta konstruktyvia, pagal JT 
civilizacijų aljanso principą sukurta išorės politika ir kova su smurtinį radikalėjimą 
skatinančiais veiksniais, būtų vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos išorės politikos 
aspektų, įskaitant vystomosios pagalbos ir kaimynystės politiką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 133
3 dalies 6a įtrauka (nauja)

- vieni iš ES užsienio politikos kovos su terorizmu aspekto tikslų turi būti šie: 

a.  trečiosiose šalyse, ypač kaimyninėse skatinti humanišką ir tausią plėtrą, 
gerą valdymą, demokratiją, pagarbą pagrindinėms teisėms ir teisinės 
valstybės principui;

b. trečiosiose šalyse skatinti dialogą su religiniais politiniais judėjimais, 
pilietinės visuomenės organizacijomis (ypač žmogaus teisių gynimo 
organizacijomis ir religiniais vadovais), siekiant gerinti tarpusavio 
supratimą, bendras vertybes ir bendrą ateities viziją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 134
3 dalies 6b įtrauka (nauja)

- ES turėtų remti valstybių narių ir Europos lygiu vykdomas nacionalines iniciatyvas 
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ir strategijas, skirtas kovai su radikalėjimu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 135
3 dalies 8 įtrauka

- (išbraukta) reikalauti, kad valstybės narės skatintų savo kompetentingas valdžios 
institucijas su Europolu ir Eurojustu keistis informacija siekiant užkirsti kelią 
smurtiniam radikalėjimui, jo atvejus tirti ir bausti; valstybės narės taip pat turėtų 
sustiprinti teismų ir policijos bendradarbiavimą ES lygiu kriminalinėse bylose ir 
išspręsti problemas Taryboje, kurios šiuo metu trukdo priimti svarbias teisines 
priemones, pvz., Europos įkalčių orderį ir pagrindų sprendimą dėl procesinių 
garantijų baudžiamojo proceso metu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 136
3 dalies 9 įtrauka

- ES privalo skatinti ir remti valstybes nares rengiant Europos radikalėjimo 
prevencijos strategiją, pagrįstą socialiniu įtraukimu, pagrindinių teisių pripažinimu, 
teise į pilietybę, kova su bet kokia diskriminacija ir lygių galimybių skatinimu, ypač 
švietimo, profesinio mokymo ir užimtumo srityse (pastarasis aspektas ypač svarbus 
islamo bendruomenių požiūriu);

Or. en
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Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 137
3 dalies 10 įtrauka

 raginti visas valstybes nares skatinti dialogą su nuosaikiajam islamui 
atstovaujančiomis bendruomenėmis ir skatinti jų socialinį aktyvumą siekiant taikaus 
sambūvio;

Or. it

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 138
3 dalies 10 įtrauka

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 139
3 dalies 10 įtrauka

- skatinti mažumų integravimą valstybėse narėse, visišką ir veiksmingą jiems 
priklausančių asmenų lygybę ir vengti jų izoliavimo ar diskriminavimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 140
3 dalies 11 įtrauka

Išbraukta.
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Or. es

Pakeitimą pateikė Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 141
3 dalies 11 įtrauka

- raginti visas valstybes nares skatinti dialogą su visomis religinėmis
bendruomenėmis ir skatinti jų socialinį aktyvumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Luciana Sbarbati

Pakeitimas 142
3 dalies 12 įtrauka

 pakeisti pagrindų sprendimą 2002/475/TVR siekiant, kad jame būtų įtvirtintas 
terorizmo šlovinimo (užtarimo) ir teisinimo pripažinimas sunkiu nusikaltimu visose 
valstybėse narėse, užtikrinant, kad šis pakeitimas niekaip nepažeistų išraiškos laisvės 
Europos Sąjungoje; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 143
3 dalies 12 įtrauka

 pakeisti pagrindų sprendimą 2002/475/TVR siekiant, kad jame būtų įtvirtintas 
terorizmo šlovinimo (užtarimo) (išbraukta) nusikaltimu visose valstybėse narėse, 
užtikrinant, kad šis pakeitimas niekaip nepažeistų išraiškos laisvės Europos 
Sąjungoje; 
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Or. es

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 144
3 dalies 11 įtrauka

- pradėti svarstymus dėl pagrindų sprendimo 2002/475/TVR pakeitimo siekiant, kad, 
remiantis galimo šio sprendimo poveikio radikalėjimo reiškiniui analize ir 
užtikrinant vienodas žodžio ir įsitikinimų laisvės garantijas, į jo taikymo sritį būtų 
įtrauktas terorizmo teisinimas, kaip jau nustatyta keliose valstybėse narėse,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek, Giovanni Claudio Fava, Stavros Lambrinidis

Pakeitimas 145
3 dalies 11a įtrauka (nauja)

- ragina valstybes nares toliau kovoti su terorizmu visiškai ir griežtai laikantis 
pagrindinių teisių ir laisvių principų ir pripažinti įtariamų bei kaltinamųjų 
terorizmu teises, įskaitant visas garantijas baudžiamojo proceso metu, kurias 
numato konstitucinės tradicijos, nacionaliniai teisės aktai ir tarptautinės sutartys;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 146
3 dalies 11a įtrauka (nauja)

- ragina valstybes nares skirti vienodai dėmesio visų žiniasklaidos sektorių 
vaidmeniui, nes dėl žiniasklaidos poveikio kai kuriais atvejais tam tikros grupės 
pajunta atskirtį, kuri netiesiogiai skatina smurtinį radikalėjimą,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 147
3 dalies 11b įtrauka (nauja)

- padidinti pagalbą perkeltiems asmenims ar pabėgėliams iš konfliktų zonų, kuriose 
teroristai vykdo ar rengiasi vykdyti veiklą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mladen Petrov Chervenyakov

Pakeitimas 148
3 dalies 11a įtrauka (nauja)

- būtina pagerinti bendradarbiavimą atitinkamose ES vidaus politikos srityse ir 
institucinėse struktūrose, taip pat tarp ES ir trečiųjų šalių (ypač tų, kurių atžvilgiu 
vykdoma Europos kaimynystės politika) siekiant sutarimo dėl tolesnio atitinkamų 
baudžiamosios teisės nuostatų, reguliuojančių kovą su terorizmu, derinimo ES lygiu 
ir koordinavimo su išorės partneriais. Šis derinimas turi būti pagrįstas ekspertų ir 
profesionalų patarimais ir visiškai laikantis dvigubo nusikalstamumo principo, 
ypatingą dėmesį skiriant kitų šalių kultūrinių tradicijų ypatybėms.
Naudodamasis galimybe, Europos Parlamentas pabrėžia, kad, siekiant be kliūčių 
taikyti dvigubo nusikalstamumo principą, būtinas derinimas ir kad tai ypač svarbu 
siekiant veiksmingos politikos teisminės ir teisinės pagalbos srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek, Stavros Lambrinidis

Pakeitimas 149
3a dalis (nauja)

3a. vienas iš ES užsienio politikos kovos su terorizmu aspekto tikslų turi būti: 
pasaulyje vykstančių konfliktų sprendimo diplomatiniu ir taikiu keliu skatinimas, 
vengiant naudoti dvigubus standartus ar sudaryti įspūdį, kad naudojami dvigubi 
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standartai vykdant Europos užsienio, saugumo ir žmogaus teisių politiką; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender

Pakeitimas 150
3a dalis (nauja)

3a. ragina Komisiją ir valstybes nares teikti didelę ir konkrečią pagalbą naujojo 
terorizmo aukoms ir nuo jo nukentėjusioms vietos bendruomenėms, siekiant užkirsti 
kelią galimiems iš to sekantiems neigiamiems reiškiniams, pvz., rasizmui ir laisvių 
bei demokratinių teisių ribojimui; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 151
4 dalis

4. ragina Komisiją pasiūlyti teisines priemones siekiant suderinti visų valstybių narių 
sąlygas, reguliuojančias trečiųjų šalių piliečių, kurie kursto terorizmą, įvažiavimą, 
gyvenimą ir išsiuntimą, taip papildant pagrindų sprendimą 2002/475/TVR, pagal kurį 
valstybės narės terorizmo kurstymą privalo laikyti nusikaltimu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 152
4 dalis

4. ragina Komisiją pasiūlyti teisines priemones siekiant suderinti visų valstybių narių 
sąlygas, reguliuojančias trečiųjų šalių piliečių (išbraukta) įvažiavimą, gyvenimą ir 
išsiuntimą (išbraukta);
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Or. it

Pakeitimą pateikė Jaime Mayor Oreja

Pakeitimas 153
4 dalis

4. nepaisant to, ragina Komisiją pasiūlyti teisines priemones siekiant suderinti visų 
valstybių narių sąlygas, reguliuojančias trečiųjų šalių piliečių, kurių veiksmai skatina 
ar gali skatinti radikalėjimą, įvažiavimą, gyvenimą ir išsiuntimą (išbraukta);

Or. es

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 154
4 dalis

4. ragina Komisiją įvertinti teisinių priemonių, ES lygiu siekiant suderinti veiksmus dėl 
asmenų, prisidedančių prie smurtinio radikalėjimo ir kurstančių vykdyti teroro 
aktus, reikalingumą ir tinkamumą, taip pat galimą išsiuntimo poreikį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 155
4a dalis (nauja)

4a. ragina kitos biudžeto procedūros metu skirti lėšas, reikalingas finansuoti nedideles 
ar vietines iniciatyvas ir eksperimentus, kurių tikslas – užkirsti kelią radikalėjimui ir 
jį skatinantiems veiksniams ir kovoti su jais;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 156
4b dalis (nauja)

4b. ragina skirti lėšas, reikalingas Europos imamų švietimo programoms finansuoti; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 157
4c dalis (nauja)

4c. pabrėžia valstybėms narėms, kad bažnyčios ir valstybės atskyrimas nebūtinai turi 
būti priežastis nespręsti su radikalėjimu susijusių ir jį skatinančių problemų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jaime Mayor Oreja

Pakeitimas 158
4a dalis (nauja)

4a. džiaugiasi 2007 m. balandžio 19 d. Tarybos patvirtinta keitimosi informacija apie 
trečiųjų šalių piliečius, įtariamus įvykdžius teroro aktus, sistema;

Or. es
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