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Emenda

14. Ifakkar li l-kumpaniji tal-internet u lfornituri tas-servizz tal-internet għandhom
responsabbiltà legali li jikkooperaw malawtoritajiet tal-Istati Membri billi jħassru
kwalunkwe kontenut illegali li jxerred lestremiżmu vjolenti, b'ħeffa u b'rispett sħiħ
għall-istat tad-dritt u d-drittijiet
fundamentali, inkluża l-libertà talespressjoni; jemmen li l-Istati Membri
għandhom jikkunsidraw li jressqu
azzjonijiet legali kontra kumpaniji talinternet li jirrifjutaw li jikkonformaw ma'
talba amministrattiva jew ġudizzjarja li
jħassru kontenut illegali fuq il-pjattaformi
tagħhom tal-internet; jemmen li r-rifjut jew
nuqqas deliberat min-naħa ta' pjattaformi
tal-internet milli jikkooperaw, biex b'hekk
jippermettu li tali kontenut illegali
jiċċirkula, għandu jitqies bħala att ta'
kompliċità li jista' jitqabbel ma' intenzjoni
kriminali jew negliġenza, u li dawk
responsabbli għandhom f'każijiet bħal
dawn jitressqu quddiem il-ġustizzja;

14. Ifakkar li l-kumpaniji tal-internet u lfornituri tas-servizz tal-internet għandhom
responsabbiltà legali li jikkooperaw malawtoritajiet tal-Istati Membri billi jħassru
kwalunkwe kontenut illegali li jxerred lestremiżmu vjolenti, b'ħeffa u b'rispett sħiħ
għall-istat tad-dritt u d-drittijiet
fundamentali, inkluża l-libertà talespressjoni; jemmen li l-Istati Membri
għandhom jikkunsidraw li jressqu
azzjonijiet legali kontra kumpaniji talinternet li jirrifjutaw li jikkonformaw ma'
talba ġudizzjarja li jħassru kontenut illegali
fuq il-pjattaformi tagħhom tal-internet;
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43. Jenfasizza li kooperazzjoni aħjar bejn lIstati Membri quddiem ir-radikalizzazzjoni
u r-reklutaġġ taċ-ċittadini hija
kkaratterizzata minn skambji intensivi u
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet
ġudizzjarji u mal-Eurojust; Jinnota li
informazzjoni aħjar fil-livell Ewropew
dwar ir-rekords kriminali ta' suspettati
terroristiċi tkun tippermetti li tiġi
aċċellerata l-identifikazzjoni tagħhom u
tiġi ffaċilitata s-sorveljanza xierqa
tagħhom, kemm fit-tluq tagħhom jew fittreġġigħ lura tagħhom; iħeġġeġ,
għaldaqstant, ir-riforma u l-użu aħjar tasSistema Ewropea ta' Informazzjoni ta'
Rekords Kriminali (ECRIS); iħeġġeġ lillKummissjoni tivvaluta l-fattibilità u l-valur
miżjud tal-istabbiliment tas-Sistema ta'
Indiċi Ewropea tar-Rekords tal-Pulizija
(EPRIS); jissottolinja li fi skambji ta'
informazzjoni bħal dawn, għandhom jiġu
rispettati t-trattati internazzjonali u d-dritt
tal-UE, kif ukoll id-drittijiet fundamentali,
u b'mod partikolari l-protezzjoni tad-data
personali;

43. Jenfasizza li kooperazzjoni aħjar bejn lIstati Membri quddiem ir-radikalizzazzjoni
u r-reklutaġġ taċ-ċittadini hija
kkaratterizzata minn skambji intensivi u
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet
ġudizzjarji u mal-Eurojust; jinnota li
informazzjoni aħjar fil-livell Ewropew
dwar ir-rekords kriminali ta' suspettati
terroristiċi tkun tippermetti li tiġi
aċċellerata l-identifikazzjoni tagħhom u
tiġi ffaċilitata s-sorveljanza xierqa
tagħhom, kemm fit-tluq tagħhom jew meta
jerġgħu jidħlu fl-UE; iħeġġeġ,
għaldaqstant, ir-riforma u l-użu aħjar tasSistema Ewropea ta' Informazzjoni ta'
Rekords Kriminali (ECRIS); iħeġġeġ lillKummissjoni tivvaluta l-fattibilità u l-valur
miżjud tal-istabbiliment tas-Sistema ta'
Indiċi Ewropea tar-Rekords tal-Pulizija
(EPRIS); jissottolinja li fi skambji ta'
informazzjoni bħal dawn, għandhom jiġu
rispettati t-trattati internazzjonali u d-dritt
tal-UE, kif ukoll id-drittijiet fundamentali,
u b'mod partikolari l-protezzjoni tad-data
personali u li hija essenzjali sorveljanza
demokratika effettiva tal-miżuri tassigurtà;
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Emenda
43a. Iqis li l-ġlieda kontra t-traffikar talarmi tan-nar għandha tkun prijorità talUE fil-ġlieda serja u organizzata kontra lkriminalità internazzjonali; jemmen li,
b'mod partikolari, trid tkompli tissaħħaħ
il-kooperazzjoni rigward il-mekkaniżmi
tal-iskambju tal-informazzjoni u ttraċċabilità u l-qerda tal-armi projbiti;
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56. Jisħaq għal darba oħra li huwa kruċjali
li l-UE tistabbilixxi kooperazzjoni millqrib ma' pajjiżi terzi, b'mod partikolari lpajjiżi ta' tranżitu u l-pajjiżi ta'
destinazzjoni, kull meta dan ikun possibbli,
bil-għan li jkun jista' jiġi identifikat it-tluq
jew it-treġġigħ lura ta' ċittadini Ewropej, u
residenti Ewropej u mhux, li jkunu telqu
biex jiġġieldu fi ħdan organizzazzjonijiet
terroristiċi; jenfasizza wkoll il-bżonn li
jissaħħaħ id-djalogu politiku u l-pjanijiet ta'
azzjoni komuni dwar il-ġlieda kontra rradikalizzazzjoni u t-terroriżmu, fil-qafas
tar-relazzjonijiet bilaterali kif ukoll malorganizzazzjonijiet reġjonali bħall-Unjoni
Afrikana u l-Lega Għarbija;

56. Jisħaq għal darba oħra li huwa kruċjali
li l-UE tistabbilixxi kooperazzjoni millqrib ma' pajjiżi terzi, b'mod partikolari lpajjiżi ta' tranżitu u l-pajjiżi ta'
destinazzjoni, kull meta dan ikun possibbli,
b'rispett tal-liġijiet tal-UE, tal-prinċipju u
tal-valuri u tad-drittijiet internazzjonali
tal-bniedem, bil-għan li jkun jista' jiġi
identifikat it-tluq jew it-treġġigħ lura ta'
ċittadini Ewropej, u residenti Ewropej u
mhux, li jkunu telqu biex jiġġieldu fi ħdan
organizzazzjonijiet terroristiċi; jenfasizza
wkoll il-bżonn li jissaħħaħ id-djalogu
politiku u l-pjanijiet ta' azzjoni komuni
dwar il-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni u
t-terroriżmu, fil-qafas tar-relazzjonijiet
bilaterali kif ukoll mal-organizzazzjonijiet
reġjonali bħall-Unjoni Afrikana u l-Lega
Għarbija;
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57. Jilqa' b'entużjażmu r-rieda talVP/RGħ Federica Mogherini li jingħata
appoġġ lill-proġetti ta' prevenzjoni tarradikalizzazzjoni fil-pajjiżi terzi, inklużi lĠordan, il-Libanu u l-Iraq kif ukoll irreġjun Saħel/Magreb, kif indikat fir-rapport
dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri wara llaqgħa tal-Kunsill Ewropew tat12 ta' Frar 2015; josserva li issa jeħtieġ li
jkun garantit li dawn il-proġetti jirċievu lfinanzjamenti neċessarji mill-aktar fis
possibbli;

57. Jinnota r-rieda tal-VP/RGħ Federica
Mogherini li jingħata appoġġ lill-proġetti
ta' prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni filpajjiżi terzi, inklużi l-Ġordan, il-Libanu u
l-Iraq kif ukoll ir-reġjun Saħel/Magreb, kif
indikat fir-rapport dwar l-implimentazzjoni
tal-miżuri wara l-laqgħa tal-Kunsill
Ewropew tat-12 ta' Frar 2015; josserva li
issa jeħtieġ li jkun garantit li dawn ilproġetti jirċievu l-finanzjamenti neċessarji
mill-aktar fis possibbli;
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59. Jinkoraġġixxi lill-UE tmexxi djalogi
mmirati u msaħħa fil-qasam tas-sigurtà u
tal-ġlieda kontra t-terroriżmu mal-Alġerija,
l-Eġittu, l-Iraq, Iżrael, l-Ġordan, il-Marokk,
il-Libanu, l-Arabja Sawdija, it-Tuneżija u
l-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf;
jemmen ukoll li l-kooperazzjoni matTurkija għandha tissaħħaħ b'konformità
mal-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet
Ġenerali ta' Diċembru 2014;

59. Jinkoraġġixxi lill-UE tmexxi djalogi
mmirati u msaħħa fil-qasam tas-sigurtà u
tal-ġlieda kontra t-terroriżmu mal-Alġerija,
l-Eġittu, l-Iraq, l-Iżrael, il-Ġordan, ilMarokk, il-Libanu, l-Arabja Sawdija, itTuneżija u l-Kunsill ta' Kooperazzjoni talGolf, inkluż f'involviment statali passat
jew preżenti insostenn tal-attivitajiet
terroristiċi; jemmen ukoll li lkooperazzjoni mat-Turkija għandha
tissaħħaħ b'konformità mal-konklużjonijiet
tal-Kunsill Affarijiet Ġenerali ta'
Diċembru 2014;
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