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Projekt sprawozdania (PE 380.987v01-00)
Jaime Mayor Oreja
w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie czynników 
sprzyjających wspieraniu terroryzmu i rekrutowaniu terrorystów 
(2006/2092(INI))

Wniosek dotyczący zalecenia

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 1
Odniesienie 1 a (nowe)

- uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego przyjętą w dniu 14 lutego 2007 
r. w sprawie rzekomego wykorzystywania krajów europejskich przez CIA do 
transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów,

Or.en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 2

- uwzględniając sprawozdanie PE w sprawie zewnętrznych aspektów walki z 
terroryzmem przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 15 lutego 2007 r.,

Or. en
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Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 3
Odniesienie 1 a (nowe)

- mając na uwadze międzynarodowe, europejskie i krajowe instrumenty ochrony praw 
człowieka i podstawowych wolności, a zwłaszcza Europejską Konwencję Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Kartę Praw Podstawowych UE,

Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 4
Odniesienie 1 b (nowe)

- uwzględniając określone prawa zagwarantowane w tych instrumentach, takie jak 
wolność wyznania, wolność słowa, wolność zgromadzeń, zakaz dyskryminacji na 
podstawie płci, orientacji seksualnej, rasy i pochodzenia etnicznego, a także unijne 
dyrektywy skierowane przeciw dyskryminacji, 

Or. en

Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 5
Odniesienie3 a (nowe)

- uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności jej 
art. 10, 21 i 22,

Or. en
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Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 6
Odniesienie 4 a (nowe)

- uwzględniając konkluzje nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej z Brukseli, 
które odbyło się w Brukseli w dniu 21 września 2001 r. w następstwie ataków 
terrorystycznych w Nowym Yorku w dniu 11 września 2001 r.,

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 7
Odniesienie 4 b (nowe)

- uwzględniając strategię Unii Europejskiej na rzecz walki z terroryzmem przyjętą przez 
Radę Europejską na jej posiedzeniu w dniach 14 i 15 grudnia 2005 r., zaktualizowaną 
w marcu 2007 r. oraz przyjętą w tym samym dniu strategię Unii Europejskiej w zakresie 
walki z radykalizacją postaw i rekrutacją terrorystów,

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 8
Odniesienie10 a (nowe)

- uwzględniając sprawozdanie „Sojusz cywilizacji” przedłożone Sekretarzowi 
Generalnemu ONZ w dniu 13 listopada 2006 r.,

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 9
Odniesienie10 c (nowe)

- uwzględniając wnioski z międzynarodowego szczytu na temat demokracji, 
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terroryzmu i bezpieczeństwa, zorganizowanego w Madrycie w dniach 8-11 marca 
2005 r.,

Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 10
Odniesienie10 a (nowe)

- uwzględniając raport Europolu w sprawie terroryzmu na terytorium UE i 
obserwowanych trendów TE-SAT 2007,

Or. en

Poprawkę złożył Jaime Mayor Oreja

Poprawka 11
Odniesienie 11 a (nowe)

- mając na uwadze rezolucję z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu w Unii Europejskiej1, a w szczególności ust. 14 wzywający państwa 
członkowskie do uznania pochwały terroryzmu za przestępstwo karne, 

__________________________________________

1 Dz.U. C 55,  z 24.2.1997, str. 27.

Or. es

Poprawkę złożyły Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 12
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że terroryzm (skreślenie) jest dziś głównym zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej,

Or. en
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 13
Punkt A prambuły

A. mając na uwadze, że terroryzm, a w szczególności terroryzm bojowników dżihadu jest 
dziś jednym z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej,

Or. it

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 14
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że terroryzm stwarza poważne i bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa państw i obywateli UE oraz wszędzie indziej,

Or. en

Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 15
Punkt A a preambuły (nowy)

Aa. mając na uwadze, że demokracja udowodniła, iż jest mocno zakorzeniona, ponieważ 
w ubiegłym wieku pojawiły się różne formy ekstremizmu, a jednak zostały one 
pokonane;

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 16
Punkt A a preambuły (nowy)

Aa. mając na uwadze, że ataki terrorystyczne w Madrycie 11 marca 2004 r. i Londynie 7 
lipca 2005 r. pokazały, że międzynarodowe organizacje terrorystyczne są aktywne na 
terenie UE, dążą do powiększenia poprzez rekrutację nowych członków i postrzegają 
obywateli UE jako cel,

Or. en
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Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 17
Punkt A b preambuły (nowy)

Ab. mając na uwadze, że zagrożenie wynikające z terroryzmu stanowi obecnie wyzwanie 
dla spójności i stabilizacji społeczeństw europejskich poprzez stymulowanie 
negatywnej polaryzacji i tworzenie podatnego gruntu dla radykalnego ekstremizmu, 

Or. en

Poprawkę złożyli Edith Mastenbroek i Stavros Lambrinidis

Poprawka 18
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że zwalczanie terroryzmu nie pozostaje w sprzeczności z 
przestrzeganiem praw człowieka i że walka z terroryzmem musi być prowadzona
przy ścisłym przestrzeganiu praw człowieka i podstawowych wolności,

Or. en

Poprawkę złożyła Luciana Sbarbati

Poprawka 19
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że zwalczanie terroryzmu musi być prowadzone przy (skreślenie)
przestrzeganiu praw człowieka i podstawowych wolności, i że te dwa pojęcia 
bynajmniej nie sprzeczne, uzupełniają się wzajemnie, jako że obrona praw człowieka 
jest ostatecznym uzasadnieniem walki z terroryzmem,

Or. it
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Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 20
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że zwalczanie terroryzmu musi być prowadzone przy ścisłym 
przestrzeganiu praw człowieka i podstawowych wolności, zwłaszcza wolności 
wyznania i ochrony przed dyskryminacją i że te dwa pojęcia bynajmniej nie 
sprzeczne, uzupełniają się wzajemnie, jako że obrona praw człowieka jest 
ostatecznym uzasadnieniem walki z terroryzmem,

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 21
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że zwalczanie terroryzmu musi być prowadzone zawsze przy 
ścisłym przestrzeganiu praw człowieka i podstawowych wolności,

Or. it

Poprawkę złożyły Edith Mastenbroek i Martine Roure

Poprawka 22
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. uważa, że utożsamianie jakiejkolwiek kultury, cywilizacji lub religii z terroryzmem 
może prznieść efekt przeciwny od zamierzonego,

Or. fr

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 23
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że walka z terroryzmem (skreślenie) wymaga całościowej strategii 
obejmującej nie tylko wykrywanie i ściganie osób i grup odpowiedzialnych za
zamachy, ale również działania przeciwdziałające zjawisku terroryzmu jako całości, 
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począwszy od rekrutacji terrorystów, do wspierania i ochrony ofiar (skreślenie),

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 24
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że terroryzm ogólnie, a terroryzm bojowników dżihadu w 
szczególności, wymagają całościowej strategii (skreślenie),

Or. it

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 25
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że terroryzm ogólnie, a terroryzm bojowników dżihadu w 
szczególności, wymagają całościowej strategii obejmującej nie tylko oddanie w ręce 
sprawiedliwości osób dokonujących zamachów, ale zjawisko terroryzmu u jego źródeł 
i we wszystkich jego aspektach, począwszy od rekrutacji terrorystów, do sytuacji 
ofiar, z uwzględnieniem roli środowiska społecznego, które wspiera terroryzm i jest 
jego źródłem, a także leżących u jego podłoża przyczyn i procesów,

Or. en

Poprawkę złożyła Luciana Sbarbati

Poprawka 26
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że terroryzm ogólnie, a terroryzm bojowników dżihadu w 
szczególności, wymagają całościowej strategii obejmującej nie tylko walkę z osobami 
dokonującymi zamachów, ale zjawisko terroryzmu jako całość, począwszy od 
rekrutacji terrorystów, do sytuacji ofiar, z uwzględnieniem roli środowiska 
społecznego-kulturowego, które wspiera terroryzm i jest jego źródłem,

Or. it
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Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 27
Punkt C a preambuły (nowy)

Ca. mając na uwadze, że potrzebna jest publiczna refleksja nad wsparciem, jakie 
niektóre rządy zachodnie udzieliły w przeszłości grupom ekstremistycznym, 
ponieważ grupy te uznawano za pomocne w osiągnięciu innych priorytetów polityki 
zagranicznej,

Or. en

Poprawkę złożyli Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, 
Antonio Masip Hidalgo i Javier Moreno Sánchez

Poprawka 28
Punkt C a preambuły (nowy)

Ca. mając na uwadze, że jedność demokratycznych sił politycznych i ich pełne wsparcie 
dla europejskich i krajowych strategii antyterrorystycznych stanowi kluczowy 
element powodzenia w walce z terroryzmem,

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 29
Punkt C a preambuły (nowy)

Ca. mając na uwadze, że strategia wojny prewencyjnej doprowadziła do radykalizacji 
terroryzmu bojowników dżihadu, zwiększając jego przenikanie do społeczeństwa,

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 30
Punkt C b preambuły (nowy)

Cb. mając na uwadze, że wojna w Iraku i okupacja wojskowa doprowadziły do nasilenia 
ataków terrorystycznych,
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Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 31
Punkt C c preambuły (nowy)

Cc.   mając na uwadze, że okupacja wojskowa w Afganistanie nie doprowadziła do 
pokonania sieci terrorystycznych,

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 32
Punkt C d preambuły (nowy)

Cd. mając na uwadze, że wojna w Afganistanie doprowadziła do zwiększenia produkcji 
opium, które przetworzone na heroinę i wprowadzone na rynek międzynarodowy 
przyczynia się do finansowania organizacji terrorystycznych,

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 33
Punkt C e preambuły (nowy)

Ce. mając na uwadze, że strategia „wydawania w trybie nadzwyczajnym podejrzanych o 
popełnienie przestępstwa”, tortury i tajne więzienia muszą być zaliczone do 
czynników, które bez wątpienia przyczyniły się do radykalizacji terroryzmu i wzrostu 
jego legitymizowania, 

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 34
Punkt C f preambuły (nowy)

Cf. mając na uwadze, że najbardziej skuteczne sposoby zwalczania terroryzmu to ochrona 
rządów prawa, praw człowieka i gwarancji proceduralnych,



AM\660452PL.doc 11/46 PE 386.657v01-00

PL

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 35
Punkt C g preambuły (nowy)

Cg. mając na uwadze, że ostatnich latach powszechna walka z terroryzmem doprowadziła 
do usankcjonowania niedopuszczalnych czynów przestępczych i rażących naruszeń 
praw człowieka,

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 36
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że rekrutacja terrorystów i czynniki sprzyjające gwałtownej 
radykalizacji postaw są kluczowymi aspektami terroryzmu (skreślenie), 

Or. it

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 37
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że zapobieganie terroryzmowi, a szczególnie międzynarodowemu 
terroryzmowi, wymaga strategii europejskiej zapewniającej przede wszystkim 
instrumenty ukierunkowanych lokalnych rozwiązań, i że niezbędne jest przyjęcie na 
szczeblu europejskim strategii politycznej zdolnej zneutralizować rozprzestrzenianie 
przekazów podżegających do przemocy, poprzez edukację i integrację społeczną 
pewnych osobników i grup podatnych na wpływ radykalnych grup stosujących 
przemoc,

Or. en
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Poprawkę złożyła Luciana Sbarbati

Poprawka 38
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że rekrutacja terrorystów i czynniki sprzyjające gwałtownej 
radykalizacji postaw są kluczowymi aspektami terroryzmu ogólnie a terroryzmu 
bojowników dżihadu w szczególności, i że niezbędne jest przyjęcie na szczeblu 
europejskim strategii zdolnej zneutralizować kulturową, społeczną, psychologiczną i 
polityczną radykalizację pewnych osobników,

Or. it

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 39
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że rekrutacja terrorystów i czynniki sprzyjające gwałtownej 
radykalizacji postaw są kluczowymi aspektami terroryzmu ogólnie a terroryzmu 
bojowników dżihadu w szczególności, i że niezbędne jest przyjęcie na szczeblu 
europejskim strategii zapobiegania radykalizacji pewnych osobników,

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 40
Punkt D a preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że Europa doświadczyła w przeszłości agresywnego ekstremizmu i 
ideologii totalitarnej, a dziś stoi w obliczu różnych form terroryzmu,

Or. en
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Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 41
Punkt D b preambuły (nowy)

Db. mając na uwadze, że dla UE ekstremizm islamski stanowi względnie nowe zjawisko, 
a nasze zrozumienie radykalizacji dotykającej młodych Europejczyków jest 
ograniczone,

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 42
Punkt D c preambuły (nowy)

Dc mając na uwadze, że terroryzm, a szczególnie terroryzm międzynarodowy stanowi 
globalne zagrożenie, i że niektóre organizacje odpowiedzialne za to zagrożenie 
działają jako zorganizowane międzynarodowo sieci,

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 43
Punkt D d preambuły (nowy)

Dd. mając na uwadze, że zagrożenie to przejawia się w Europie w postaci samo-
radykalizujących się komórek poszukujących międzynarodowych kontaktów, lecz 
bez jakiejkolwiek centralnej kontroli lub wspólnej strategii,

Or. en

Poprawkę złożyła Luciana Sbarbati

Poprawka 44
Punkt E preambuły

E. mając jednak na uwadze, że zjawisko radykalizacji jest dość słabo poznane i że 
konieczne jest dokładniejsze jego zbadanie przy użyciu większych środków 
prewencyjnych,

Or. it
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Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 45
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że niewiele wiadomo o procesie radykalizacji prowadzącym do 
powstawania takich komórek i że konieczne jest dokładniejsze jego zbadanie przy 
użyciu większych środków,

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 46
Punkt E a preambuły (nowy)

Ea. mając na uwadze, że zwalczanie agresywnej radykalizacji i rekrutacji terrorystów 
jest kluczowym elementem unijnej strategii walki z terroryzmem, a zajęcie się 
czynnikami przyczyniającymi się do radykalizacji powinno stanowić integralny 
element zewnętrznych polityk UE,

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 47
Punkt E b preambuły (nowy)

Eb. mając na uwadze, że zapobieganie poprzez zwalczanie czynników, które mogą 
prowadzić do radykalizacji jest kluczowym elementem unijnej strategii walki z 
terroryzmem,

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 48
Punkt E c preambuły (nowy)

Ec. mając na uwadze, że czynnik zapobiegawczy tej strategii został wypracowany w 
postaci różnych idei i działań politycznych, z których niektóre mogą być określone 
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jako zapobieganie poprzez zwalczanie czynników przyczyniających się do 
radykalizacji,

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 49
Punkt E d preambuły (nowy)

Ed. mając na uwadze, że sugestie polityczne mające na celu zapobieganie tym 
czynnikom są znacznie mniej konkretne w porównaniu do środków represyjnych, i 
że z tego względu wdrażanie, monitorowanie i ocenianie tych polityk jest siłą rzeczy 
trudniejsze,

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 50
Punkt E e preambuły (nowy)

Ee. mając na uwadze, że Rada i Komisja wybrały strategię horyzontalną łączącą 
działania w różnych obszarach polityk, i że mechanizmy kontroli parlamentarnej 
dostępne na szczeblu europejskim nie są wystarczająco elastyczne, by sprostać temu 
horyzontalnemu podejściu,

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 51
Punkt E f preambuły (nowy)

Ef. mając na uwadze, że ryzyko rekrutacji terrorystów i przemocy odzwierciedla jedynie 
część problemów związanych z radykalizacją, ponieważ tylko niewielka liczba 
osobników zwraca się ku przemocy,

Or. en
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Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 52
Punkt E g preambuły (nowy)

Eg. mając na uwadze, że społeczne konsekwencje radykalizacji mogą być szerokie i 
zasadnicze, i że rozwój strategii zapobiegania i zwalczania czynników 
przyczyniających się do radykalizacji powinien dlatego stanowić priorytet jako taki,

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 53
Punkt E h preambuły (nowy)

Eh. mając na uwadze, że gniew i frustracja są czynnikami przyczyniającymi się do 
podatnego gruntu dla radykalizacji, a także izolacji społecznej oraz braku zaufania 
do polityki i demokracji,

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 54
Punkt E i preambuły (nowy)

Ei. mając na uwadze, że organizacje terrorystyczne wykorzystują jawną niezdolność 
społeczności międzynarodowej do stosowania równych standardów przy 
zapobieganiu konfliktom i wspieraniu praw człowieka jako motywy i argumenty dla 
terrorystów i rekrutacji radykałów,

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 55
Punkt E j preambuły (nowy)

Ej. mając na uwadze, że radykalizacja i jej konsekwencje stanowią wyzwanie dla całej 
UE, lecz ich zwalczanie wymaga ukierunkowanej i lokalnej reakcji,

Or. en
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Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 56
Punkt E k preambuły (nowy)

Ek. mając na uwadze, że z powodu zjawiska radykalizacji Europa stoi przed szeregiem 
złożonych problemów, i że działania mające na celu walkę z radykalizacją mogą 
powszechnie różnić się znacznie od działań zapobiegających zwróceniu się jednostek 
ku przemocy oraz że skuteczne obchodzenie się z radykalną młodzieżą może w wielu 
przypadkach wymagać intensywnego indywidualnego podejścia,

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 57
Punkt E l preambuły (nowy)

El. mając na uwadze, że walka ze agresywną radykalizacją i jej przyczynami stanowi 
odpowiedzialność całego społeczeństwa, i że pomyślna strategia zależy od społecznej 
jedności opartej na solidarności i zaufaniu oraz jedności sił demokratycznych,

Or. en

Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 58
Punkt E a preambuły (nowy)

Ea. mając na uwadze, że uciekający się do przemocy opór (ekstremizm) poprzedzany jest 
procesem radykalizacji, przy czym jednostki (i grupy) tracą stopniowo wiarę w 
istniejące społeczeństwo i władze, rozwijając polityczno-kulturową alternatywę i w 
końcu dochodząc do całkowitej antytezy, 

Or. nl



PE 386.657v01-00 18/46 AM\660452PL.doc

PL

Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 59
Punkt E b preambuły (nowy)

Eb. mając na uwadze, że ludzie są podatni na radykalizację przede wszystkim w wieku 
(późnego) dojrzewania,

Or. nl

Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 60
Punkt E c preambuły (nowy)

Ec. mając na uwadze, że szkoła ma duży wpływ na młodych ludzi, ponieważ stanowi 
miejsce zdobywania wiedzy, dyskusji o poglądach, propagowania wartości i 
doświadczania autorytetów,

Or. nl

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 61
Punkt E a preambuły (nowy)

Ea. mając na uwadze, że zgodnie ze sporządzonym przez Europol „Raportem w sprawie 
terroryzmu na terytorium UE i obserwowanych trendów TE-SAT 2007” w 2006 r. 
dokonano 498 ataków w zbadanych państwach członkowskich UE, a przeważająca 
większość z nich związana była z „etniczno-nacjonalistycznym i separatystycznym 
terroryzmem” (424), 55 było związanych z „lewackim i anarchistycznym 
terroryzmem”, 1 z „prawicowym terroryzmem”, a 1 z „islamskim terroryzmem” 
(nieudana próba zamachu bombowego w wagonach kolejowych w Niemczech), a 17 
nie miało określonego charakteru,

Or. en
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Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 62
Punkt E b preambuły (nowy)

Eb. mając na uwadze, że w zbadanych państwach członkowskich UE dokonano 706 
aresztowań, a większość z nich związana była z „islamskim terroryzmem” i 
„etniczno-nacjonalistycznym i separatystycznym terroryzmem” (odnośnie 257 i 226 
aresztowań), 52 dotyczyły „lewackiego i anarchistycznego terroryzmu”, a 15 
„prawicowego terroryzmu”,

Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 63
Punkt E c preambuły (nowy)

Ec. mając na uwadze, że jeżeli mowa jest o terroryzmie islamskim i radykalizacji, 
konieczne jest rozróżnienie pomiędzy przeważającą częścią muzułmanów, zwłaszcza 
tych żyjących w Europie, a radykalną mniejszością, która gardzi ludzkim życiem i 
sprzeniewierza się zasadom, w imieniu których rości sobie prawo do działania,

Or. es

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 64
Punkt E d preambuły (nowy)

Ed. mając na uwadze, że koniecznie należy dołożyć wszelkich możliwych starań i 
niezbędnych środków w celu zapewnienia, że żadne osoby nie ulegną radykalizacji 
do tego stopnia, iż przestaną cenić swe własne życie lub zaczną postrzegać 
społeczeństwo, którego część stanowią, jako wroga,

Or. es
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Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 65
Punkt E e preambuły (nowy)

Ee. mając na uwadze, że w niektórych przypadkach radykalizacja pewnych osobników 
może być spowodowana czynnikami zewnętrznymi, takimi jak rekrutacja przez 
ugrupowania terrorystyczne lub wpływ przemówień i propagandy, które są 
całkowicie nie do pogodzenia z zasadami i wartościami demokratycznego 
społeczeństwa,

Or. es

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 66
Punkt E f preambuły (nowy)

Ef. mając na uwadze, że w całej UE należy koniecznie uznać za przestępstwo podżeganie 
do terroryzmu i konkretne akty sławienia i gloryfikacji terroryzmu,

Or. es

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 67
Punkt E g preambuły (nowy)

Eg. mając na uwadze, że państwa członkowskie mają prawo nie dopuścić do wjazdu lub 
obecności na ich terytorium,  przestrzegając koniecznie praw podstawowych i 
stosując odpowiednie gwarancje, obywateli państw trzecich, którzy przyczyniają się 
aktywnie do wspierania przemocy oraz których przemówienia i działania sugerują 
pogardę dla podstawowych zasad demokratycznego współistnienia,

Or. es

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 68
Punkt E h preambuły (nowy)

Eh. mając na uwadze, że państwa członkowskie muszą zmobilizować wszelkie środki w 
celu zapewnienia jak najgłębszej integracji wszystkich obywateli i mieszkańców UE, 
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którzy pragną żyć razem w pokoju i demokracji, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze 
względu na rasę, religię lub różnice kulturowe,

Or. es

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 69
Punkt E i preambuły (nowy)

Ei. mając na uwadze znaczenie gruntownej analizy i zrozumienia przyczyn, powodów i 
procesów prowadzących do radykalizacji i terroryzmu oraz stawienia im czoła oraz 
że swobodna debata dotycząca tych kwestii i możliwych rozwiązań nie powinna być 
uznana za niezgodną z prawem lub cenzurowana, 

Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 70
Punkt F preambuły

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 71
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze, że dla niektórych osób fundamentalizm jest rekompensatą za brak 
poczucia własnej wartości oraz znaczenia, i że z tego powodu jest atrakcyjny,

Or. nl
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 72
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze, że dla uniknięcia radykalizacji osób i w następstwie ich 
wykorzystania przez grupy terrorystyczne, priorytetem władz sądowniczych musi być 
likwidacja sieci i monitorowanie wszelkiej działalności przestępczej, w tym 
prowadzącej do rekrutowania, indoktrynowania i rozpowszechniania idei 
podżegających do popełniania aktów terrorystycznych,

Or.it

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 73
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze, że dla uniknięcia wykorzystywania jednostek przez grupy 
terrorystyczne jednym z priorytetów musi być likwidacja sieci terrorystycznych i 
aresztowanie osobników odpowiedzialnych za rekrutowanie innych osób,

Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 74
Punkt G preambuły

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 75
Punkt G preambuły

G. mając na uwadze, że harmonizacja na szczeblu UE krajowych przepisów 
antyterrorystycznych jest daleka od ukończenia,

Or. en
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Poprawkę złożyła Luciana Sbarbati

Poprawka 76
Punkt G preambuły

G. mając na uwadze, że oprócz podżegania do terroryzmu (które w Unii Europejskiej już 
jest uważane za przestępstwo) również sławienie (apologia) i usprawiedliwianie 
terroryzmu stanowią czynniki przyczyniające się do gwałtownej radykalizacji i jej 
rozprzestrzeniania się,

Or. it

Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 77
Punkt G preambuły

G. mając na uwadze, że podżeganie do terroryzmu jest już uważane w UE za przestępstwo, 
a gloryfikacji (apologii) i usprawiedliwianiu terroryzmu można stawić czoła poprzez 
zakazanie podżegania do nienawiści;

Or. en

Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 78
Punkt H preambuły

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 79
Punkt H preambuły

skreślony
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Or. it

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 80
Punkt H preambuły

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 81
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że szereg państw członkowskich dysponuje przepisami krajowymi 
uznającymi usprawiedliwianie terroryzmu za niezgodne z prawem, 

Or. en

Poprawkę złożyła Luciana Sbarbati

Poprawka 82
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że sławienie (apologia) i usprawiedliwianie terroryzmu nie są 
zawarte w decyzji ramowej 2002/475/JAI  i że konieczne jest by te zachowania były 
uznawane za poważne przestępstwa we wszystkich państwach członkowskich,

Or. it

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 83
Punkt H a preambuły (nowy)

Ha. mając na uwadze, że wiele państw członkowskich UE nie dokonało jeszcze 
transpozycji obowiązujących unijnych przepisów antyterrorystycznych, takich jak 
decyzja ramowa w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, 
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Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 84
Punkt H a preambuły (nowy)

Ha. mając na uwadze, że akty terrorystyczne popełnione w ostatnich latach w Europie, 
zwłaszcza w Londynie i Madrycie, nie mają żadnego związku z najnowszymi 
tendencjami w imigracji,

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 85
Punkt H b preambuły (nowy)

H b. mając na uwadze, że powiązanie dokonywane przez niektóre organy prasowe i 
organizacje polityczne pomiędzy imigracją i terroryzmem stanowi aberrację oraz 
zachęca do błędnych analiz i interpretacji zarówno zjawisk związanych z imigracją, 
jak i działalności organizacji terrorystycznych,

Or. it

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 86
Punkt I preambuły

skreślony

Or. es
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Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 87
Punkt I preambuły

I. mając na uwadze, że wjazd i pobyt na terytorium UE osób, które przyczyniają się do 
agresywnej radykalizacji i podżegają do popełniania aktów terrorystycznych stanowi 
jeden z aspektów tego problemu, 

Or. en

Poprawkę złożyła Luciana Sbarbati

Poprawka 88
Punkt I preambuły

I. mając na uwadze, że wjazd i pobyt na terytorium UE osób, które przyczyniają się do 
radykalizacji i podżegają do popełniania aktów terrorystycznych stanowi główny cel 
walki z gwałtowną radykalizacją  i że konieczne jest przestudiowanie możliwości 
przyjęcia środków prawnych na szczeblu UE w celu ujednolicenia we wszystkich 
państwach członkowskich warunków wjazdu, pobytu i wydalania tych osób,

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 89
Punkt I preambuły

I. mając na uwadze, że wjazd i pobyt na terytorium UE osób, które przyczyniają się do 
radykalizacji i podżegają do popełniania aktów terrorystycznych musi stanowić 
główny element walki z gwałtowną radykalizacją,

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 90
Punkt I a preambuły (nowy)

Ia. mając na uwadze, że dialog międzykulturowy i międzyreligijny jest najlepszym 
sposobem na zlikwidowanie podłoża, na którym rozwija się radykalizm terrorystów,
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Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 91
Punkt I b preambuły (nowy)

Ib. mając na uwadze, że należy kategorycznie odrzucić utożsamianie islamu z 
terroryzmem, dokonywane w niektórych kołach prasowych i przez pewnych 
polityków i intelektualistów, ponieważ przyczynia się do błędnych analiz istoty 
terroryzmu,

Or. it

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 92
Punkt I a preambuły (nowy)

Ia. mając na uwadze, że należy rozważyć przyjęcie środków prawnych na szczeblu UE w 
celu ujednolicenia podejścia wobec działań takich osób i potencjalnej konieczności 
ich wydalenia, 

Or. en

Poprawkę złożyli Edith Mastenbroek i Stavros Lambrinidis

Poprawka 93
Punkt I b preambuły (nowy)

Ib. mając na uwadze, że środki represyjne nie będą skuteczne, a nawet mogą przynieść 
efekt odwrotny od zamierzonego, jeżeli nie zostaną połączone z zaoferowaniem 
osobom, które są szczególnie podatne na radykalizację i rekrutację, pozytywnych 
perspektyw i miejsca w społeczeństwie,

Or. en
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Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 94
Punkt I c preambuły (nowy)

Ic. mając na uwadze, że przyjmie bardziej proaktywne i szczegółowe podejście 
horyzontalne w celu oceny, omówienia i określenia rozmaitych środków planu 
działań UE z perspektywy zapobiegania radykalizacji, obejmujące wszystkie istotne 
komisje parlamentarne,

Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 95
Punkt J preambuły

skreślony

Or. es

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 96
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że w przypadku terroryzmu bojowników dżihadu, aby zapobiec 
radykalizacji konieczne jest również zachęcanie do dialogu między władzami państw 
członkowskich i wspólnotą muzułmańską w celu działania na rzecz uczestnictwa 
muzułmanów w społeczeństwie i zapewnienia ich pełnej integracji w naszych 
społeczeństwach,

Or. it

Poprawkę złożyła Luciana Sbarbati

Poprawka 97
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że w przypadku terroryzmu bojowników dżihadu, aby zapobiec 
radykalizacji konieczne jest również promowanie dialogu między władzami państw 
członkowskich i nieradykalnymi wspólnotami muzułmańskimi, zachęcanie ich do 
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uczestnictwa społecznego i do udziału w pozytywnych działaniach na rzecz
zapewnienia ich pełnej integracji w naszych społeczeństwach,

Or. it

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 98
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że (skreślenie) aby zapobiec radykalizacji konieczne jest 
(skreślenie) promowanie dialogu między władzami państw członkowskich i danymi 
wspólnotami, zachęcanie ich do uczestnictwa (skreślenie) i zapewnienie ich pełnej 
integracji w społeczeństwie,

Or. en

Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 99
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że (skreślenie) aby zapobiec radykalizacji konieczne jest również 
promowanie skutecznego dialogu między władzami państw członkowskich i 
religijnymi wspólnotami (skreślenie), zapewnienie ich uczestnictwa w społeczeństwie, 
a także pełnego i skutecznego równouprawnienia osób należących do takich 
wspólnot,

Or. en

Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 100
Punkt J a preambuły (nowy)

Ja. zdaje sobie sprawę ze znaczenia stosunków zewnętrznych w tym obszarze, nie tylko w 
związku z zagrożonymi grupami, takimi jak ubodzy, wysiedleni lub szukający 
schronienia uciekinierzy z regionów objętych konfliktem,

Or. en
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Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 101
Ustęp 1

1. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia przez Radę strategii Unii Europejskiej na 
rzecz walki z agresywną radykalizacją postaw i rekrutacją terrorystów, jak również 
wspomniany komunikat Komisji;

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 102
Ustęp 1 a (nowy)

1a. zamierza przyjąć bardziej proaktywne i szczegółowe podejście horyzontalne w celu 
oceny, omówienia i określenia rozmaitych środków planu działań UE z perspektywy 
zapobiegania radykalizacji, obejmujące wszystkie istotne komisje parlamentarne;

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 103
Ustęp 1 b (nowy)

1b. potwierdza opinię Rady i Komisji, że zbiorowe zrozumienie radykalizacji jest 
ograniczone i musi zostać pogłębione; wzywa Komisję do stymulowania 
gromadzenia wiedzy przy wykorzystaniu zaangażowania wszystkich szczebli 
rządowych i politycznych, w tym tych znajdujących się najbliżej grup najbardziej 
narażonych na radykalizację, 

Or. en
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Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 104
Ustęp 1 c (nowy)

1c. zaleca dalsze opracowywanie środków prewencyjnych poprzez formułowanie zaleceń 
dla państw członkowskich i władz lokalnych w oparciu o:
 a) zwiększanie zaufania i przekonania do społeczeństwa;
b) zwiększanie zaufania i przekonania do polityki i demokratycznych struktur;
c) wspieranie europejskich wspólnot islamskich w zapewnianiu nieradykalnej 
alternatywy;  
d) zapobieganie izolacji społecznej, sprzyjanie i wspieranie meczetów, szkół i innych 
organizacji, które mogłyby utworzyć sieć bezpieczeństwa w celu utrzymywania 
kontaktu z radykalną młodzieżą;

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 105
Ustęp 1 d (nowy)

1d. zaleca Komisji Europejskiej zachęcanie do poszukiwania najlepszych metod za 
pomocą ułatwiania lokalnych eksperymentów i innowacyjnych inicjatyw 
praktycznych przez organizacje i osoby pracujące blisko z grupami najbardziej 
podatnymi na radykalizację oraz koordynowanie wymiany tych najlepszych metod 
przez organizacje działające na szczeblu sąsiedzkim państw członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 106
Ustęp 1 a (nowy)

1a. uważa, że w zwalczaniu radykalizacji chodzi o różnicę pomiędzy ekstremistami i 
demokratami, i że nie ma sensu mówienie o zderzeniu kultur lub religii;

Or. nl
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Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 107
Ustęp 1 b (nowy)

1b. uważa, że czasem trudno jest młodym ludziom poszukującym interpretacji islamu, 
którą mogą postrzegać jako jedynie prawdziwą, zetknąć się z bardziej 
pluralistycznymi wykładniami islamu; w związku z tym zaleca państwom 
członkowskim poważne rozważenie możliwości wspierania kursów dla imamów, 
dotowania tłumaczeń, stron internetowych i innych czynników, które przyciągną 
uwagę młodych ludzi także na nowoczesny islam, w celu przyczynienia się do 
wolności wyznania;

Or. nl

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 108
Ustęp 2

2. zaleca nasilenie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi oraz pomiędzy 
państwami członkowskimi, Europolem, Eurojustem i SitCen;

Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 109
Ustęp 3

3. występuje do Rady z następującymi zaleceniami w odniesieniu do walki z gwałtowną 
radykalizacją, poprawy integracji społecznej w UE i zapobiegania przekształcania się 
obywateli w terrorystów:

Or. es

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 110
Ustęp 3 tiret -1 (nowe)

-1 opowiadać się przy wszelkich okazjach za wycofaniem wojsk z Iraku i Afganistanu;
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Or. it

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 111
Ustęp 3, tiret 1

skreślone

Or. es

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 112
Ustęp 3 tiret 1

- walka z terroryzmem musi pozostać priorytetem UE, tak jak postanowione zostało we 
wnioskach z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 21 września 2001 
r.;

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 113
Ustęp 3, tiret 1 a (nowe)

- podjąć działania wedle zaleceń Parlamentu w kwestii lotów CIA, wydawania w trybie 
nadzwyczajnym podejrzanych o popełnienie przestępstwa i tajnych więzień w Europie;

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 114
Ustęp 3 tiret 2 a (nowe)

- podkreślać przy wszelkich okazjach, że naruszenia wolności osobistej i rządów prawa 
tylko pomagają wzmocnić terroryzm;

Or. it
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Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 115
Ustęp 3 tiret 2 a (nowe)

- ułatwiać we wszystkich państwach członkowskich praktyczne inicjatywy na małą skalę 
i eksperymenty mające na celu zapobieganie i zwalczanie radykalizacji i czynników 
przyczyniających się do radykalizacji oraz stymulować dzielenie się doświadczeniami, 
jako część wysiłków na rzecz pogłębienia zrozumienia tego zjawiska; 

Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 116
Ustęp 3 tiret 3

- skreślone

Or. es

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 117
Ustęp 3 tiret 3

- wzmocnić czujność wobec propagandy terrorystycznej, (skreślenie) która 
rozpowszechniana w Internecie popycha do popełniania aktów terrorystycznych, 
przestrzegając jednocześnie wolności słowa i informacji; 

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 118
Ustęp 3 tiret 3 a (nowe)

- postrzegać za istotną i poprawić współpracę podmiotów prywatnych i centrów 
badawczych z organami ścigania odpowiedzialnymi za nadzór nad Internetem, 
przestrzegając jednocześnie rządów prawa i praw podstawowych, w tym prawa do 
ochrony danych osobowych;
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Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 119
Ustęp 3 tiret 3 podtiret 1

skreślone

Or. es

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 120
Ustęp 3 tiret 3 akapit 2

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 121
Ustęp 3 tiret 4

- skreślone

Or. es

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek
Poprawka 122
Ustęp 3 tiret 4

- uniemożliwić rozpowszechnianie propagandy terrorystycznej (skreślenie)
rozpowszechnianej poprzez media audiowizualne, nalegając szczególnie, by państwa 
członkowskie stosowały i w pełni wykorzystywały mechanizmy kontroli przewidziane 
w dyrektywie dotyczącej telewizji bez granic;

Or. en
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Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 123
Ustęp 3 tiret 5

- dokonać oceny w każdym państwie członkowskim i, w razie konieczności, nasilić 
współpracę i dialog z docelowymi wspólnotami oraz, w razie konieczności, kontrolę 
miejsc, gdzie rozpowszechnia się propagandę terrorystyczną mogącą popychać osoby 
do popełniania aktów terrorystycznych;

Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 124
Ustęp 3 tiret 5

- stosować obowiązujące prawo zakazujące nadawania za pomocą środków 
audiowizualnych materiałów podżegających do przemocy, nienawiści lub 
dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną lub religię;

Or. es

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 125
Ustęp 3 tiret 5 a (nowe)

- wspierać w ramach „Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego” 2008 
rozmaite inicjatywy propagujące dialog, tolerancję i zrozumienie pomiędzy różnymi 
kulturami, cywilizacjami i religiami;

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 126
Ustęp 3 tiret 5 b (nowe)

- rozważyć pomysł utworzenia „obywatelstwa eurośródziemnomorskiego” jako 
przykładu obszernej i konkretnej inicjatywy, która może pomóc przyspieszyć 
perspektywy wspólnej przyszłości tego regionu;
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Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 127
Ustęp 3 tiret 6

skreślone

Or. es

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 128
Ustęp 3 tiret 6

- uczynić ze zwalczania terroryzmu, a w szczególności z walki z gwałtowną
radykalizacją, jeden z najważniejszych elementów polityki zewnętrznej UE poprzez 
stosowanie polityki pomocy na rzecz rozwoju oraz polityki sąsiedztwa jako 
rzeczywistej alternatywy dla okupacji wojskowej;

Or. it

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 129
Ustęp 3 tiret 6 a (nowe)

- zachęcać do wymiany najlepszych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi w 
celu zapobiegania powstawaniu w obrębie naszych społeczeństw odizolowanych 
miejsc lub centrów, jak np. centra oświaty lub centra religijne, które odbiegając od 
swego właściwego zadania i racji bytu, mogą być wykorzystywane do propagowania 
radykalnych poglądów lub podżegania do przemocy;

Or. es
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Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 130
Ustęp 3 tiret 7

- nasilić w każdym państwie członkowskim kontrolę każdego miejsca (skreślenie), 
gdzie rozpowszechnia się propagandę mogącą popychać osoby do popełniania aktów 
terrorystycznych;

Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 131
Ustęp 3 tiret 7

- w dalszym ciągu postrzegać zwalczanie terroryzmu, a w szczególności walkę z 
gwałtowną radykalizacją i dążenie do bardziej tolerancyjnego, integracyjnego i 
otwartego społeczeństwa jako nierozłączny wymiar polityki zewnętrznej UE, w tym 
polityki pomocy na rzecz rozwoju oraz polityki sąsiedztwa;

Or. es

Poprawkę złożyli Edith Mastenbroek, Giovanni Claudio Fava i Stavros Lambrinidis

Poprawka 132
Ustęp 3 tiret 6

- uczynić ze zwalczania terroryzmu, przede wszystkim poprzez konstruktywną politykę 
zewnętrzną w oparciu o koncepcję ONZ mówiącą o sojuszu cywilizacji i poprzez 
zwalczanie czynników mogących prowadzić do gwałtownej radykalizacji, jeden z 
najważniejszych elementów polityki zewnętrznej UE, w tym polityki pomocy na 
rzecz rozwoju oraz polityki sąsiedztwa;

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 133
Ustęp 3 tiret 6 a (nowe)

- polityka zagraniczna UE w odniesieniu do terroryzmu musi obejmować m.in. 
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następujące cele: 

a.  wspieranie ludzkiego i trwałego rozwoju oraz dobrych rządów, demokracji, 
przestrzegania praw podstawowych i rządów prawa w krajach trzecich, a 
zwłaszcza w krajach graniczących z Unią;

b. wspieranie dialogu z ruchami religijno-politycznymi, organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego (w szczególności z obrońcami praw człowieka i 
autorytetami religijnymi) w krajach trzecich w celu zachęcania do 
wzajemnego zrozumienia, wspólnych podstawowych wartości i wspólnej wizji 
naszej przyszłości;

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 134
Ustęp 3 tiret 6 b (nowe)

- UE powinna wspierać krajowe inicjatywy i strategie realizowane na szczeblu 
krajowym i europejskim mające na celu zwalczanie radykalizacji;

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 135
Ustęp 3 tiret 8

- nalegać na państwa członkowskie, aby nakłaniały swoje właściwe organy do 
wymiany informacji z Europolem i Eurojustem w celu zapobiegania, wykrywania i 
ścigania gwałtownej radykalizacji; państwa członkowskie powinny również 
wzmocnić na szczeblu unijnym współpracę sądową i policyjną w sprawach karnych 
oraz znaleźć rozwiązanie problemów w Radzie blokujących przyjęcie ważnych 
środków prawnych, takich jak europejski nakaz dowodowy i decyzja ramowa w 
sprawie praw proceduralnych w postępowaniach karnych;

Or. en
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Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 136
Ustęp 3 tiret 9

- UE musi zachęcać i wspierać państwa członkowskie w działaniach na rzecz 
europejskiej strategii zapobiegania radykalizacji w oparciu o integrację społeczną, 
uznawanie praw podstawowych, nabywanie obywatelstwa, walkę ze wszystkimi 
formami dyskryminacji i wspieranie równych szans, w szczególności w zakresie 
edukacji, szkoleń i zatrudnienia, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności 
islamskich;

Or. en

Poprawkę złożyła Luciana Sbarbati

Poprawka 137
Ustęp 3 tiret 9

- nalegać, by wszystkie państwa członkowskie, w interesie pokojowego współistnienia, 
zachęcały do uczestnictwa w społeczeństwie i do dialogu ze społecznościami 
muzułmańskimi reprezentującymi umiarkowany Islam;

Or. it

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 138
Ustęp 3 tiret 10

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 139
Ustęp 3 tiret 10

- zachęcać do integrowania mniejszości w państwach członkowskich, pełnego i 
skutecznego równouprawnienia osób należących do tych mniejszości, a także
zapobiegać ich odizolowaniu czy dyskryminacji;
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Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 140
Ustęp 3 tiret 11

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyła Tatjana Ždanoka

Poprawka 141
Ustęp 3 tiret 11

- nalegać, by wszystkie państwa członkowskie zachęcały do uczestnictwa w 
społeczeństwie i do dialogu ze wszystkimi społecznościami religijnymi;

Or. en

Poprawkę złożyła Luciana Sbarbati

Poprawka 142
Ustęp 3 tiret 11

- zmienić decyzję ramową 2002/475/JAI w celu zakwalifikowania sławienia (apologii) i 
usprawiedliwiania terroryzmu jako poważnych przestępstw we wszystkich państwach 
członkowskich, w taki jednak sposób, by owa zmiana nie naruszała wolności słowa w 
UE;

Or. it

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 143
Ustęp 3 tiret 11

- zmienić decyzję ramową 2002/475/JAI w celu zakwalifikowania sławienia (apologii) 
(skreślenie) terroryzmu jako przestępstwa we wszystkich państwach członkowskich, 
w taki jednak sposób, by owa zmiana nie naruszała wolności słowa w UE;
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Or. es

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 144
Ustęp 3 tiret 11

- otworzyć dyskusję nad zmianą decyzji ramowej 2002/475/JAI w celu włączenia 
usprawiedliwiania terroryzmu w jej zakres stosowania we wszystkich państwach 
członkowskich w oparciu o uprzednie analizy ewentualnych następstw, jakie krok 
ten może mieć na radykalizację, zapewniając przy tym jednolite gwarancje 
zachowania wolności słowa i myśli;

Or. en

Poprawkę złożyli Edith Mastenbroek,Giovanni Claudio Fava i Stavros Lambrinidis

Poprawka 145
Ustęp 3 tiret 11 a (nowe)

- wezwać państwa członkowskie do kontynuowania walki z terroryzmem, w pełni i 
skrupulatnie przestrzegając praw i wolności podstawowych oraz uznając prawa 
podejrzanych i oskarżonych o przestępstwa związane z terroryzmem, w tym wszystkie 
prawa proceduralne przewidziane przez tradycje konstytucyjne, ustawodawstwo 
krajowe i traktaty międzynarodowe;

Or. en

Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 146
Ustęp 3 tiret 11 a (nowe)

- wezwać państwa członkowskie do zwrócenia równorzędnej uwagi na rolę wszystkich 
sektorów mediów, ponieważ rola mediów w niektórych przypadkach doprowadziła do 
powstania poczucia marginalizacji niektórych grup, prowadząc pośrednio do 
gwałtownej radykalizacji;

Or. en
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Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 147
Ustęp 3 tiret 11 b (nowe)

- zwiększyć wsparcie dla osób wysiedlonych lub szukających schronienia przed 
konfliktami w regionach, gdzie mają miejsce lub są przygotowywane działania 
terrorystyczne;

Or. en

Poprawkę złożył Mladen Petrov Chervenyakov

Poprawka 148
Ustęp 3 tiret 11 a (nowe)

- nasilić koniecznie wysiłki zmierzające do poprawy współpracy w ramach 
odnośnych działań UE w zakresie polityki wewnętrznej i struktur 
instytucyjnych, a także pomiędzy Unią i krajami trzecimi, zwłaszcza tymi, 
które objęte są Europejską Polityką Sąsiedztwa, w celu uzyskania, w obrębie 
UE i we współdziałaniu z partnerami zewnętrznymi, konsensusu co do 
dalszego ujednolicenia stosownych przepisów prawa karnego dotyczących 
walki z terroryzmem; ujednolicenie to powinno odbyć się w oparciu o 
profesjonalną wiedzę ekspercką i przy ścisłym przestrzeganiu zasady 
podwójnej karalności, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby subtelnego 
podejścia w pełni przestrzegającego tradycji kulturowych innych krajów, w 
tym krajów o islamskim systemie prawnym;
Parlament Europejski podkreśla przy tej okazji, że ujednolicenie niezbędne 
do sprawnego stosowania zasady podwójnej karalności ma kluczowe 
znaczenie dla urzeczywistnienia skutecznych działań w zakresie pomocy 
sądowej i prawnej;

Or. en

Poprawkę złożyli Edith Mastenbroek i Stavros Lambrinidis

Poprawka 149
Ustęp 3 a (nowy)

3a. polityka zagraniczna UE w odniesieniu do terroryzmu musi obejmować m.in. 
następujące cele:
wspieranie dyplomatycznego i pokojowego rozwiązania konfliktów toczących się na 
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całym świecie, unikając jednocześnie korzystania lub robienia wrażenia korzystania 
z podwójnych standardów w europejskiej polityce zagranicznej, bezpieczeństwa i w 
zakresie praw człowieka; 

Or. en

Poprawkę złożyła Inés Ayala Sender

Poprawka 150
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia zdecydowanego i 
konkretnego wsparcia ofiarom tego nowego rodzaju terroryzmu, a także lokalnym 
społecznościom, które go doświadczyły, tak aby zapobiegać dalszym negatywnym 
następstwom, jak np. rasizm i ograniczenie wolności i demokratycznych praw; 

Or. en

Poprawkę złożyły Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert i Tatjana Ždanoka

Poprawka 151
Ustęp. 4

4. nalega, by Komisja zaproponowała konieczne środki prawne dla ujednolicenia we 
wszystkich państwach członkowskich warunków wjazdu, pobytu i wydalania 
obywateli państw trzecich, którzy podżegają do terroryzmu, uzupełniając w ten 
sposób art. 4 decyzji ramowej 2002/475/JAI, który nakłada na państwa członkowskie 
obowiązek uznawania za przestępstwo podżegania do popełniania aktów 
terrorystycznych;

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 152
Ustęp 4

4. nalega, by Komisja zaproponowała konieczne środki prawne dla ujednolicenia we 
wszystkich państwach członkowskich warunków wjazdu, pobytu i wydalania 
obywateli państw trzecich (skreślenie), 
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Or. it

Poprawkę złożył Jaime Mayor Oreja

Poprawka 153
Ustęp 4

4. nalega jednak, by Komisja zaproponowała konieczne środki prawne dla ujednolicenia 
we wszystkich państwach członkowskich warunków wjazdu, pobytu i wydalania 
obywateli państw trzecich, których zachowanie prowadzi lub może prowadzić do 
radykalizacji postaw, (skreślenie);

Or. es

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 154
Ustęp 4

4. nalega, by Komisja dokonała oceny konieczności i stosowności przyjęcia środków 
prawnych na szczeblu UE w celu ujednolicenia podejścia do działalności osób 
przyczyniających się do gwałtownej radykalizacji i podżegania do popełniania aktów 
terrorystycznych oraz ewentualnej potrzeby ich wydalenia; 

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 155
Ustęp 4 a (nowy)

4a. domaga się przydzielenia niezbędnych funduszy w następnej procedurze budżetowej 
na finansowanie drobnych i/lub lokalnych inicjatyw i eksperymentów mających na 
celu zapobieganie i zwalczenie radykalizacji oraz czynników przyczyniających się do 
jej powstawania;

Or. en
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Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 156
Ustęp 4 b (nowy)

4b. domaga się przyznania niezbędnych funduszy na finansowanie europejskich 
programów kształcenia imamów; 

Or. en

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 157
Ustęp 4 c (nowy)

4c. zwraca uwagę państwom członkowskim, że rozdział kościoła od państwa 
niekoniecznie musi stanowić powód niezajmowania się problemami związanymi z 
radykalizacją i przyczyniającymi się do niej;

Or. en

Poprawkę złożył Jaime Mayor Oreja

Poprawka 158
Ustęp 4 bis (nowy)

4a. pozytywnie ocenia przyjęcie przez Radę w dniu 19 kwietnia 2007 r. procedury 
wzajemnego informowania o obywatelach krajów trzecich podejrzanych o 
popełnienie aktów terrorystycznych;

Or. es
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