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18.11.2015 A8-0316/13 

Amendamentul  13 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. reamintește că companiile de internet și 

furnizorii de servicii au responsabilitatea 

legală de a coopera cu autoritățile statelor 

membre prin eliminarea oricărui conținut 

ilegal care răspândește extremismul 

violent, cu promptitudine și respectând pe 

deplin statul de drept și drepturile 

fundamentale, inclusiv libertatea de 

exprimare; este de părere că statele 

membre ar trebui să ia în considerare 

acționarea în justiție a companiilor de 

internet care refuză să răspundă unei 

solicitări administrative sau judiciare de 

eliminare a conținutului ilegal de pe 

platforma lor de internet; consideră că 

refuzul sau lipsa deliberată a cooperării 

din partea platformelor de internet, care 

permit astfel răspândirea conținutului 

ilegal, ar trebui să fie considerate un act 

de complicitate echivalent cu intenția sau 

neglijența criminală și că persoanele 

responsabile ar trebui, în astfel de cazuri, 

să fie aduse în fața justiției; 

14. reamintește că companiile de internet și 

furnizorii de servicii au responsabilitatea 

legală de a coopera cu autoritățile statelor 

membre prin eliminarea oricărui conținut 

ilegal care răspândește extremismul 

violent, cu promptitudine și respectând pe 

deplin statul de drept și drepturile 

fundamentale, inclusiv libertatea de 

exprimare; este de părere că statele 

membre ar trebui să ia în considerare 

acționarea în justiție a companiilor de 

internet care refuză să răspundă unei 

solicitări judiciare de eliminare a 

conținutului ilegal de pe platforma lor de 

internet;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/14 

Amendamentul  14 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. subliniază că o mai bună cooperare 

între statele membre în confruntarea cu 

radicalizarea și recrutarea cetățenilor 

europeni se caracterizează, de asemenea, 

prin schimburi intensive și cooperare între 

autoritățile judiciare și cu Eurojust; observă 

că o mai bună informare la nivel european 

cu privire la cazierele judiciare ale 

persoanelor suspectate de acte de terorism 

ar permite accelerarea detectării acestora și 

ar favoriza supravegherea lor corectă, atât 

la plecare, cât și la întoarcerea în UE; 

încurajează, așadar, o reformare în 

consecință și o mai bună utilizare a 

Sistemului european de informații cu 

privire la cazierele judiciare (ECRIS); 

îndeamnă Comisia să evalueze fezabilitatea 

și valoarea adăugată a instituirii unui 

Sistem european de inventariere a 

evidențelor poliției (EPRIS); subliniază că, 

în contextul efectuării de schimburi de 

astfel de informații, trebuie respectate 

tratatele internaționale și dreptul european, 

precum și drepturile fundamentale și 

dreptul la protecția datelor cu caracter 

personal; 

43. subliniază că o mai bună cooperare 

între statele membre în confruntarea cu 

radicalizarea și recrutarea cetățenilor 

europeni se caracterizează, de asemenea, 

prin schimburi intensive și cooperare între 

autoritățile judiciare și cu Eurojust; observă 

că o mai bună informare la nivel european 

cu privire la cazierele judiciare ale 

persoanelor suspectate de acte de terorism 

ar permite accelerarea detectării acestora și 

ar favoriza supravegherea lor corectă, atât 

la plecare, cât și la întoarcerea în UE; 

încurajează, așadar, o reformare în 

consecință și o mai bună utilizare a 

Sistemului european de informații cu 

privire la cazierele judiciare (ECRIS); 

îndeamnă Comisia să evalueze fezabilitatea 

și valoarea adăugată a instituirii unui 

Sistem european de inventariere a 

evidențelor poliției (EPRIS); subliniază că, 

în contextul efectuării de schimburi de 

astfel de informații, trebuie respectate 

tratatele internaționale și dreptul european, 

precum și drepturile fundamentale și 

dreptul la protecția datelor cu caracter 

personal și că supravegherea democratică 

eficace a măsurilor de securitate este 

esențială; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/15 

Amendamentul  15 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  43a. consideră că lupta împotriva 

traficului de arme ar trebui să reprezinte 

o prioritate pentru UE în eforturile sale de 

combatere a criminalității internaționale 

grave și organizate; consideră, în special, 

că trebuie consolidată și mai mult 

cooperarea în ceea ce privește 

mecanismele de schimb de informații și 

trasabilitatea, precum și distrugerea 

armelor interzise; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/16 

Amendamentul  16 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

56. subliniază că este esențial ca Uniunea 

Europeană să stabilească o colaborare 

strânsă cu țările terțe, în special cu țările de 

tranzit și de destinație, pe cât posibil, 

pentru a putea detecta plecările sau 

întoarcerile cetățenilor și rezidenților 

europeni plecați să lupte alături de 

organizații teroriste; subliniază, de 

asemenea, necesitatea de a consolida 

dialogul politic și planurile de acțiune 

comună pentru combaterea radicalizării și a 

terorismului, în contextul relațiilor 

bilaterale și cu organizațiile regionale, cum 

ar fi Uniunea Africană și Liga Statelor 

Arabe; 

56. subliniază că este esențial ca Uniunea 

Europeană să stabilească o colaborare 

strânsă cu țările terțe, în special cu țările de 

tranzit și de destinație, pe cât posibil, 

respectând legislația, principiile și valorile 

UE și dreptul internațional al drepturilor 

omului, pentru a putea detecta plecările sau 

întoarcerile cetățenilor și rezidenților 

europeni plecați să lupte alături de 

organizații teroriste; subliniază, de 

asemenea, necesitatea de a consolida 

dialogul politic și planurile de acțiune 

comună pentru combaterea radicalizării și a 

terorismului, în contextul relațiilor 

bilaterale și cu organizațiile regionale, cum 

ar fi Uniunea Africană și Liga Statelor 

Arabe; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/17 

Amendamentul  17 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 57 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

57. salută cu entuziasm angajamentul 

ÎR/VP Mogherini de a sprijini proiecte de 

prevenire a radicalizării în țări terțe 

(Iordania, Liban, Irak, precum și țări din 

Maghreb și Sahel), după cum o indică 

raportul privind aplicarea de măsuri în 

urma reuniunii Consiliului European din 12 

februarie 2015; constată că acum este 

necesar să se asigure că aceste proiecte 

primesc finanțare cât mai curând posibil; 

57. ia act de angajamentul ÎR/VP 

Mogherini de a sprijini proiecte de 

prevenire a radicalizării în țări terțe, 

inclusiv Iordania, Liban, Irak, precum și 

țări din Maghreb și Sahel, după cum o 

indică raportul privind aplicarea de măsuri 

în urma reuniunii Consiliului European din 

12 februarie 2015; constată că acum este 

necesar să se asigure că aceste proiecte 

primesc finanțare cât mai curând posibil; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/18 

Amendamentul  18 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 59 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

59. încurajează UE să desfășoare dialoguri 

specifice și actualizate privind securitatea 

și combaterea terorismului cu Algeria, 

Egipt, Irak, Israel, Iordania, Maroc, Liban, 

Arabia Saudită, Tunisia și Consiliul de 

Cooperare al Golfului; de asemenea, 

consideră că ar trebui să se intensifice 

cooperarea cu Turcia, în conformitate cu 

concluziile Consiliului Afaceri Generale 

din decembrie 2014; 

59. încurajează UE să desfășoare dialoguri 

specifice și actualizate privind securitatea 

și combaterea terorismului cu Algeria, 

Egipt, Irak, Israel, Iordania, Maroc, Liban, 

Arabia Saudită, Tunisia și Consiliul de 

Cooperare al Golfului, inclusiv pe tema 

implicării statului, în trecut sau în 

prezent, în sprijinirea activităților 

teroriste; de asemenea, consideră că ar 

trebui să se intensifice cooperarea cu 

Turcia, în conformitate cu concluziile 

Consiliului Afaceri Generale din 

decembrie 2014; 

Or. en 

 

 


