
 

AM\1079113PL.doc  PE571.050v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.11.2015 A8-0316/13 

Poprawka  13 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. przypomina, że firmy internetowe i 

usługodawcy mają prawny obowiązek 

współpracy z organami państw 

członkowskich w obszarze 

natychmiastowego usuwania wszelkich 

nielegalnych treści rozpowszechniających 

brutalny ekstremizm, co należy czynić przy 

pełnym poszanowaniu praworządności i 

praw podstawowych, w tym wolności 

słowa; uważa, że państwa członkowskie 

powinny rozważyć podejmowanie kroków 

prawnych przeciw firmom internetowym, 

które odmawiają podporządkowania się 

administracyjnemu lub sądowemu 

wymogowi usunięcia nielegalnych treści ze 

swoich platform internetowych; uważa, że 

odmowę lub celowy brak współpracy ze 

strony platform internetowych, co 

umożliwia krążenie takich nielegalnych 

treści, powinno się uważać za współudział 

porównywalny z zamiarem popełnienia 

przestępstwa lub zaniedbaniem i że osobę 

za to odpowiedzialną powinno się w takim 

przypadku postawić przed sądem; 

14. przypomina, że firmy internetowe i 

usługodawcy mają prawny obowiązek 

współpracy z organami państw 

członkowskich w obszarze 

natychmiastowego usuwania wszelkich 

nielegalnych treści rozpowszechniających 

brutalny ekstremizm, co należy czynić przy 

pełnym poszanowaniu praworządności i 

praw podstawowych, w tym wolności 

słowa; uważa, że państwa członkowskie 

powinny rozważyć podejmowanie kroków 

prawnych przeciw firmom internetowym, 

które odmawiają podporządkowania się 

sądowemu wymogowi usunięcia 

nielegalnych treści ze swoich platform 

internetowych;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/14 

Poprawka  14 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. podkreśla, że dobrą współpracę państw 

członkowskich w obliczu radykalizacji i 

rekrutacji obywateli europejskich 

charakteryzuje także intensywna wymiana 

informacji i współpraca między organami 

sądowymi oraz z Eurojustem; zauważa, że 

lepsze informowanie na szczeblu 

europejskim o wpisach w krajowym 

rejestrze karnym dotyczących osób 

podejrzanych o terroryzm umożliwiłoby 

przyspieszenie ich wykrywania i 

sprzyjałoby lepszemu nadzorowi nad nimi, 

zarówno przy wyjeździe, jak i powrocie do 

UE; apeluje zatem o reformę i lepsze 

wykorzystywanie europejskiego systemu 

przekazywania informacji z rejestrów 

karnych (ECRIS); apeluje do Komisji, aby 

oceniła wykonalność i wartość dodaną 

utworzenia europejskiego systemu 

przekazywania informacji z akt 

policyjnych (EPRIS); podkreśla, że 

podczas takiej wymiany informacji należy 

przestrzegać traktatów międzynarodowych 

i prawa UE, jak również praw 

podstawowych, a w szczególności ochrony 

danych osobowych; 

43. podkreśla, że dobrą współpracę państw 

członkowskich w obliczu radykalizacji i 

rekrutacji obywateli europejskich 

charakteryzuje także intensywna wymiana 

informacji i współpraca między organami 

sądowymi oraz z Eurojustem; zauważa, że 

lepsze informowanie na szczeblu 

europejskim o wpisach w krajowym 

rejestrze karnym dotyczących osób 

podejrzanych o terroryzm umożliwiłoby 

przyspieszenie ich wykrywania i 

sprzyjałoby lepszemu nadzorowi nad nimi, 

zarówno przy wyjeździe, jak i powrocie do 

UE; apeluje zatem o reformę i lepsze 

wykorzystywanie europejskiego systemu 

przekazywania informacji z rejestrów 

karnych (ECRIS); apeluje do Komisji, aby 

oceniła wykonalność i wartość dodaną 

utworzenia europejskiego systemu 

przekazywania informacji z akt 

policyjnych (EPRIS); podkreśla, że 

podczas takiej wymiany informacji należy 

przestrzegać traktatów międzynarodowych 

i prawa UE, jak również praw 

podstawowych, a w szczególności ochrony 

danych osobowych, oraz że skuteczny 

demokratyczny nadzór nad środkami 

bezpieczeństwa ma podstawowe znaczenie; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/15 

Poprawka  15 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  43a. uważa, że zwalczanie nielegalnego 

handlu bronią powinno być priorytetem 

UE w walce z poważną i zorganizowaną 

przestępczością międzynarodową; uważa 

zwłaszcza, że należy dalej zacieśniać 

współpracę w zakresie mechanizmów 

wymiany informacji oraz śledzenia i 

niszczenia zakazanej broni; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/16 

Poprawka  16 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

56. podkreśla, podstawowe znaczenie 

nawiązania przez UE bliskiej współpracy – 

kiedy jest to możliwe – z krajami trzecimi, 

zwłaszcza krajami tranzytu i krajami 

docelowymi, aby móc wykrywać wyjazdy 

lub powroty obywateli europejskich i 

obywateli krajów trzecich zamieszkujących 

w UE, którzy pojechali walczyć w 

szeregach organizacji terrorystycznych; 

podkreśla również konieczność umocnienia 

dialogu politycznego oraz wspólnych 

planów działania w dziedzinie zwalczania 

radykalizacji i terroryzmu w ramach 

stosunków dwustronnych oraz w 

stosunkach z organizacjami regionalnymi, 

jak Unia Afrykańska i Liga Państw 

Arabskich; 

56. podkreśla podstawowe znaczenie 

nawiązania przez UE bliskiej współpracy – 

kiedy jest to możliwe, a także przy 

poszanowaniu przepisów, zasad i wartości 

UE oraz międzynarodowych praw 

człowieka – z krajami trzecimi, zwłaszcza 

krajami tranzytu i krajami docelowymi, 

aby móc wykrywać wyjazdy lub powroty 

obywateli europejskich i obywateli krajów 

trzecich zamieszkujących w UE, którzy 

pojechali walczyć w szeregach organizacji 

terrorystycznych; podkreśla również 

konieczność umocnienia dialogu 

politycznego oraz wspólnych planów 

działania w dziedzinie zwalczania 

radykalizacji i terroryzmu w ramach 

stosunków dwustronnych oraz w 

stosunkach z organizacjami regionalnymi, 

jak Unia Afrykańska i Liga Państw 

Arabskich; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/17 

Poprawka  17 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 57 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

57. przyjmuje z wielkim zadowoleniem 

wyrażoną przez wysoką przedstawiciel i 

wiceprzewodniczącą Komisji Federicę 

Mogherini wolę wspierania projektów na 

rzecz zapobiegania radykalizacji w 

państwach trzecich, w tym w Jordanii, 

Libanie, Iraku oraz w regionie Maghrebu i 

Sahelu, zawartą w sprawozdaniu ze 

stosowania środków sporządzonym po 

posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 12 

lutego 2015 r.; podkreśla, że obecnie 

należy zadbać, aby projekty te jak 

najszybciej uzyskały niezbędne 

finansowanie; 

57. odnotowuje wyrażoną przez wysoką 

przedstawiciel i wiceprzewodniczącą 

Komisji Federicę Mogherini wolę 

wspierania projektów na rzecz 

zapobiegania radykalizacji w państwach 

trzecich, w tym w Jordanii, Libanie, Iraku 

oraz w regionie Maghrebu i Sahelu, 

zawartą w sprawozdaniu ze stosowania 

środków sporządzonym po posiedzeniu 

Rady Europejskiej w dniu 12 lutego 2015 

r.; podkreśla, że obecnie należy zadbać, 

aby projekty te jak najszybciej uzyskały 

niezbędne finansowanie; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/18 

Poprawka  18 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 59 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

59. zachęca UE do prowadzenia 

ukierunkowanych i udoskonalonych 

dialogów dotyczących bezpieczeństwa i 

zwalczania terroryzmu z Algierią, Arabią 

Saudyjską, Egiptem, Irakiem, Izraelem, 

Jordanią, Libanem, Marokiem, Tunezją i 

Radą Współpracy Państw Zatoki; uważa 

również, że należy pogłębić współpracę z 

Turcją zgodnie z konkluzjami Rady do 

Spraw Ogólnych z grudnia 2014 r.; 

59. zachęca UE do prowadzenia 

ukierunkowanych i udoskonalonych 

dialogów dotyczących bezpieczeństwa i 

zwalczania terroryzmu z Algierią, Arabią 

Saudyjską, Egiptem, Irakiem, Izraelem, 

Jordanią, Libanem, Marokiem, Tunezją i 

Radą Współpracy Państw Zatoki, w tym 

również na temat zaangażowania państwa 

we wspieranie działalności terrorystycznej 

w przeszłości lub obecnie; uważa również, 

że należy pogłębić współpracę z Turcją 

zgodnie z konkluzjami Rady do Spraw 

Ogólnych z grudnia 2014 r.; 

Or. en 

 

 


