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18.11.2015 A8-0316/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. pripomína, že internetové spoločnosti a 

poskytovatelia internetových služieb majú 

právnu zodpovednosť spolupracovať s 

orgánmi členských štátov pri odstraňovaní 

akéhokoľvek nezákonného obsahu 

šíriaceho násilný extrémizmus, a to 

urýchlene a pri plnom dodržiavaní zásady 

právneho štátu a základných práv vrátane 

slobody prejavu; domnieva sa, že členské 

štáty by mali zvážiť právne kroky proti 

internetovým spoločnostiam, ktoré 

odmietajú splniť administratívnu alebo 

justičnú žiadosť o odstránenie 

nezákonného obsahu zo svojich 

internetových platforiem; domnieva sa, že 

odmietnutie či úmyselné marenie 

spolupráce zo strany internetových 

platforiem, ktoré umožní šírenie takéhoto 

nezákonného obsah, by sa malo 

považovať za akt spoluúčasti, ktorý možno 

prirovnať k úmyslu spáchať trestný čin 

alebo k nedbanlivosti, a že v takýchto 

prípadoch by zodpovedné osoby mali byť 

postavené pred súd; 

14. pripomína, že internetové spoločnosti a 

poskytovatelia internetových služieb majú 

právnu zodpovednosť spolupracovať s 

orgánmi členských štátov pri odstraňovaní 

akéhokoľvek nezákonného obsahu 

šíriaceho násilný extrémizmus, a to 

urýchlene a pri plnom dodržiavaní zásady 

právneho štátu a základných práv vrátane 

slobody prejavu; domnieva sa, že členské 

štáty by mali zvážiť právne kroky proti 

internetovým spoločnostiam, ktoré 

odmietajú splniť justičnú žiadosť o 

odstránenie nezákonného obsahu zo 

svojich internetových platforiem;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

43. zdôrazňuje, že lepšia spolupráca 

členských štátov v oblasti predchádzania 

radikalizácii a náboru európskych občanov 

sa vyznačuje aj intenzívnou výmenou 

informácií a spoluprácou medzi ich 

súdnymi orgánmi a s Eurojustom; 

konštatuje, že lepšia informovanosť 

na európskej úrovni o záznamoch osôb 

podozrivých z terorizmu v registroch 

trestov by umožnila urýchliť ich 

odhaľovanie a uľahčila by dohľad nad nimi 

či už pri odchode, alebo ich návrate do EÚ; 

podporuje preto reformu a lepšie 

využívanie Európskeho informačného 

systému registrov trestov (ECRIS); 

naliehavo žiada Komisiu, aby posúdila 

uskutočniteľnosť a pridanú hodnotu 

zavedenia európskeho systému policajných 

záznamov (EPRIS); zdôrazňuje, že pri 

takejto výmene informácií sa musia 

dodržiavať medzinárodné dohody a právne 

predpisy EÚ, ako aj základné práva, a 

najmä ochrana osobných údajov; 

43. zdôrazňuje, že lepšia spolupráca 

členských štátov v oblasti predchádzania 

radikalizácii a náboru európskych občanov 

sa vyznačuje aj intenzívnou výmenou 

informácií a spoluprácou medzi ich 

súdnymi orgánmi a s Eurojustom; 

konštatuje, že lepšia informovanosť 

na európskej úrovni o záznamoch osôb 

podozrivých z terorizmu v registroch 

trestov by umožnila urýchliť ich 

odhaľovanie a uľahčila by dohľad nad nimi 

či už pri odchode, alebo ich návrate do EÚ; 

podporuje preto reformu a lepšie 

využívanie Európskeho informačného 

systému registrov trestov (ECRIS); 

naliehavo žiada Komisiu, aby posúdila 

uskutočniteľnosť a pridanú hodnotu 

zavedenia európskeho systému policajných 

záznamov (EPRIS); zdôrazňuje, že pri 

takejto výmene informácií sa musia 

dodržiavať medzinárodné dohody a právne 

predpisy EÚ, ako aj základné práva, a 

najmä ochrana osobných údajov, a že je 

mimoriadne dôležitý účinný demokratický 

dohľad nad bezpečnostnými opatreniami; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  43a. domnieva sa, že boj proti 

nezákonnému obchodovaniu so zbraňami 

by mal byť prioritou EÚ v boji proti 

závažnej a organizovanej medzinárodnej 

trestnej činnosti; predovšetkým je 

presvedčený, že treba ďalej posilňovať 

spoluprácu týkajúcu sa mechanizmov 

výmeny informácií a vysledovateľnosti 

a likvidácie zakázaných zbraní; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

56. zdôrazňuje, že je rozhodujúce, aby EÚ 

nadviazala úzku spoluprácu s tretími 

krajinami, najmä s tranzitnými krajinami 

a cieľovými krajinami, a to vždy, keď je to 

možné, aby mohla odhaliť odchody 

a návraty občanov EÚ a cudzincov s 

pobytom v EÚ, ktorí odišli bojovať 

po boku teroristických organizácií; takisto 

zdôrazňuje, že je potrebné zintenzívniť 

politický dialóg a spoločné akčné plány v 

oblasti boja proti radikalizácii a proti 

terorizmu, a to v rámci bilaterálnych 

vzťahov aj vzťahov s regionálnymi 

organizáciami ako Africká únia a Liga 

arabských štátov; 

56. zdôrazňuje, že je rozhodujúce, aby EÚ 

nadviazala úzku spoluprácu s tretími 

krajinami, najmä s tranzitnými krajinami 

a cieľovými krajinami, a to vždy, keď je to 

možné, v súlade s právnymi predpismi, 

zásadami a hodnotami EÚ a s 

medzinárodnými ľudskými právami, aby 

mohla odhaliť odchody a návraty občanov 

EÚ a cudzincov s pobytom v EÚ, ktorí 

odišli bojovať po boku teroristických 

organizácií; takisto zdôrazňuje, že je 

potrebné zintenzívniť politický dialóg a 

spoločné akčné plány v oblasti boja proti 

radikalizácii a proti terorizmu, a to v rámci 

bilaterálnych vzťahov aj vzťahov s 

regionálnymi organizáciami ako Africká 

únia a Liga arabských štátov; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 57 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

57. víta nadšenie podpredsedníčky 

Komisie/vysokej predstaviteľky 

Mogheriniovej podporovať projekty 

zamerané na boj proti radikalizácii v tretích 

krajinách vrátane Jordánska, Libanonu, 

Iraku a regiónu Sahel a Maghreb, ako sa 

uvádza v správe o vykonávaní opatrení v 

nadväznosti na zasadnutie Európskej rady z 

12. februára 2015; zdôrazňuje, že teraz sa 

musí zabezpečiť, aby tieto projekty čo 

najskôr získali potrebné finančné 

prostriedky; 

57. berie na vedomie ochotu 

podpredsedníčky Komisie/vysokej 

predstaviteľky Mogheriniovej podporovať 

projekty zamerané na boj proti radikalizácii 

v tretích krajinách vrátane Jordánska, 

Libanonu, Iraku a regiónu Sahel a 

Maghreb, ako sa uvádza v správe o 

vykonávaní opatrení v nadväznosti na 

zasadnutie Európskej rady z 12. februára 

2015; zdôrazňuje, že teraz sa musí 

zabezpečiť, aby tieto projekty čo najskôr 

získali potrebné finančné prostriedky; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 59 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

59. nabáda EÚ, aby viedla cielené a 

aktualizované dialógy o bezpečnosti a boji 

proti terorizmu s Alžírskom, Egyptom, 

Irakom, Izraelom, Jordánskom, Marokom, 

Libanonom, Saudskou Arábiou, Tuniskom 

a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive; 

takisto je presvedčený o tom, že by sa mala 

posilniť aj spolupráca s Tureckom v súlade 

so závermi Rady pre všeobecné záležitosti 

z decembra 2014; 

59. nabáda EÚ, aby viedla cielené a 

aktualizované dialógy o bezpečnosti a boji 

proti terorizmu s Alžírskom, Egyptom, 

Irakom, Izraelom, Jordánskom, Marokom, 

Libanonom, Saudskou Arábiou, Tuniskom 

a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive, 

a to aj o minulom či súčasnom zapojení 

štátov do podpory teroristických činností; 

takisto je presvedčený o tom, že by sa mala 

posilniť aj spolupráca s Tureckom v súlade 

so závermi Rady pre všeobecné záležitosti 

z decembra 2014; 

Or. en 

 

 


