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18.11.2015 A8-0316/36 

Pozměňovací návrh  36 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. připomíná, že internetové společnosti a 

poskytovatelé služeb na internetu mají ze 

zákona povinnost spolupracovat s orgány 

členských států při odstraňování 

nelegálního obsahu šířícího násilný 

extremismus, přičemž by tak měly činit 

neprodleně a při důsledném dodržování 

právního státu a základních práv, včetně 

svobody projevu; je přesvědčen, že by 

členské státy měly zvážit možnost přijetí 

právních kroků proti internetovým 

společnostem, které odmítají vyhovět 

požadavku správních či právních orgánů 

týkajícího se odstranění nelegálního 

obsahu ze své internetové platformy; 

domnívá se, že v případě odmítnutí či 

záměrného maření spolupráce ze strany 

internetových platforem, v jehož důsledku 

se nelegální obsah bude moci šířit, je třeba 

takovéto počínání považovat za 

napomáhání srovnatelné se zločinným 

úmyslem či nedbalostí, a že v takových 

případech je třeba postavit viníky před 

soud; 

14. připomíná, že internetové společnosti, 

společnosti provozující sociální média a 

poskytovatelé služeb na internetu mají ze 

zákona povinnost spolupracovat s orgány 

členských států při odstraňování 

nelegálního obsahu šířícího násilný 

extremismus, přičemž by tak měly činit 

neprodleně a při důsledném dodržování 

právního státu a základních práv, včetně 

svobody projevu; je přesvědčen, že by 

členské státy měly zvážit možnost přijetí 

právních kroků, včetně trestního stíhání, 

proti internetovým společnostem a 

společnostem provozujícím sociální 

média, které odmítají vyhovět požadavku 

správních či právních orgánů, tj. odstranit 

ze své internetové platformy nelegální 

obsah nebo obsah, v němž je vychvalován 

terorismus; domnívá se, že v případě 

odmítnutí či záměrného maření spolupráce 

ze strany internetových platforem, v jehož 

důsledku se nelegální obsah bude moci 

šířit, je třeba takovéto počínání považovat 

za napomáhání srovnatelné se zločinným 

úmyslem či nedbalostí, a že v takových 

případech je třeba postavit viníky před 

soud; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/37 

Pozměňovací návrh 37 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 49 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

49. opakuje, že EU by měla zlepšit 

účinnost kontrol na svých vnějších 

hranicích, a to při plném dodržení 

základních práv; vyzývá v tomto ohledu 

členské státy, aby řádně uplatňovaly 

stávající nástroje, jako jsou systémy SIS a 

VIS, a to i v případech ukradených, 

ztracených a falešných cestovních pasů; 

domnívá se také, že za tímto účelem musí 

být jednou z priorit EU lepší prosazování 

schengenského kodexu;  

 

49. opakuje, že EU musí bezodkladně 

zpřísnit kontroly na svých vnějších 

hranicích, a to při plném dodržení 

základních práv; zdůrazňuje, že vstupy do 

EU a výstupy z EU bude možné účinně 

odhalovat, pouze pokud členské státy 

budou na vnějších hranicích EU provádět 

plánované systematické a povinné 

kontroly; vyzývá členské státy, aby řádně 

uplatňovaly stávající nástroje, jako jsou 

systémy SIS a VIS, a to i v případech 

ukradených, ztracených a falešných 

cestovních pasů; domnívá se také, že za 

tímto účelem musí být jednou z priorit EU 

lepší prosazování schengenského kodexu;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/38 

Pozměňovací návrh  38 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vybízí Komisi, aby na základě 

osvědčených postupů předložila návrh 

pokynů týkajících se opatření, která by 

měla být při plném dodržování lidských 

práv uplatňována v evropských věznicích s 

cílem předcházet radikalizaci a násilnému 

extremismu; zdůrazňuje, že oddělování 

vězňů, u kterých se zjistí, že byli stoupenci 

násilného extremismu nebo že již prošli 

náborem teroristických organizací, od 

ostatních zadržovaných v téže věznici je 

jedním z účinných prostředků, jak 

předcházet tomu, aby byla teroristická 

radikalizace na vězních vynucována jinými 

vězni prostřednictvím zastrašování a 

dalších metod, a jak zabránit šíření 

radikalizace v těchto zařízeních; 

doporučuje však, aby každé takové 

opatření bylo prováděno na základě 

posouzení jednotlivých případů a 

podléhalo soudnímu rozhodnutí; dále 

doporučuje Komisi a členským státům, aby 

přezkoumaly svědectví a zkušenosti 

týkající se separace zadržovaných ve 

věznicích prováděné s cílem zamezit šíření 

radikalizace; je toho názoru, že toto 

posouzení určitě přispěje k rozšíření těchto 

postupů v národních vězeňských 

systémech; připomíná však, že tato 

9. vybízí Komisi, aby na základě 

osvědčených postupů předložila návrh 

pokynů týkajících se opatření, která by 

měla být při plném dodržování lidských 

práv uplatňována v evropských věznicích s 

cílem předcházet radikalizaci a násilnému 

extremismu; zdůrazňuje, že oddělování 

vězňů, u kterých se zjistí, že byli stoupenci 

násilného extremismu nebo že již prošli 

náborem teroristických organizací, od 

ostatních zadržovaných v téže věznici je 

jedním z účinných prostředků, jak 

předcházet tomu, aby byla teroristická 

radikalizace na vězních vynucována jinými 

vězni prostřednictvím zastrašování a 

dalších metod, a jak zabránit šíření 

radikalizace v těchto zařízeních; 

doporučuje, aby členské státy zvážily 

zavedení tohoto opatření v zájmu řešení 

problému radikalizace ve věznicích; 

domnívá se, že každé takové opatření by 

mělo být prováděno na základě posouzení 

jednotlivých případů a mělo by podléhat 

soudnímu rozhodnutí; dále doporučuje 

Komisi a členským státům, aby 

přezkoumaly svědectví a zkušenosti 

týkající se separace zadržovaných ve 

věznicích prováděné s cílem zamezit šíření 

radikalizace; je toho názoru, že toto 
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opatření by měla být přiměřená a v plném 

souladu s právy zadržovaných; 

posouzení určitě přispěje k rozšíření těchto 

postupů v národních vězeňských 

systémech; připomíná však, že tato 

opatření by měla být přiměřená a v plném 

souladu s právy zadržovaných; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/39 

Pozměňovací návrh  39 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  20a. vyjadřuje značné znepokojení nad 

stále častějším využíváním technologií 

šifrování teroristickými organizacemi, 

neboť v jejich důsledku nejsou 

donucovací orgány schopny odhalovat 

komunikaci mezi těmito organizacemi a 

jejich materiály propagující radikalizaci a 

zjišťovat jejich obsah, a to ani se soudním 

příkazem; vyzývá Komisi, aby se těmito 

obavami bezodkladně zabývala v rámci 

svých rozhovorů s internetovými 

společnostmi a společnostmi z odvětví IT; 

  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/40 

Pozměňovací návrh  40 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 54 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. vyzývá členské státy, aby zajistily 

účinné, zejména psychologické, sledování 

zahraničních bojovníků po jejich návratu 
do Evropy; 

54. vyzývá členské státy, aby zajistily 

soudní kontrolu nad všemi zahraničními 

bojovníky, kteří se vrací do Evropy, 

případně zajištění těchto bojovníků, do té 

doby, než dojde k řádnému trestnímu 

stíhání;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/41 

Pozměňovací návrh  41 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 69 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  69a. zdůrazňuje, že teroristické 

organizace, jako je IS, Dá´iš a Džabhat 

an-Nusra získaly v Iráku a Sýrii značné 

finanční prostředky z pašování ropy, 

prodeje kradeného zboží, únosů a 

vydírání, zmocnění se bankovních účtů a 

pašování starožitností; vyzývá proto k 

tomu, aby bylo zjištěno které země a kteří 

prostředníci tento černý trh podporují a 

aby tato jejich činnost byla okamžitě 

ukončena;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/42 

Pozměňovací návrh  42 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 71 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  71a. opakuje svou výzvu Komisi, aby 

okamžitě přehodnotila právní předpisy EU 

o střelných zbraních tím, že zreviduje 

směrnici Rady 91/477/EHS, a aby tak 

usnadnila vnitrostátním policejním a 

vyšetřovacím orgánům jejich úlohu při 

odhalování a potírání nedovoleného 

obchodu se zbraněmi na černém trhu a 

prostřednictvím „temné sítě“, a vyzývá 

Komisi, aby navrhla společné normy pro 

znehodnocení střelných zbraní, které 

zajistí, aby znehodnocené zbraně byly 

nevratně neschopné střelby;  

Or. en 



 

AM\1079119CS.doc  PE571.050v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

18.11.2015 A8-0316/43 

Pozměňovací návrh  43 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, 

Salvatore Domenico Pogliese, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. vítá, že Komise v dubnu 2015 přidělila 

v rozpočtu 10 milionů EUR na financování 

programu pomoci partnerským zemím v 

boji proti radikalizaci v regionu Sahelu a 

Maghrebu a zastavení přílivu zahraničních 

bojovníků ze severní Afriky, Blízkého 

východu a západního Balkánu (první tranše 

ve výši 5 milionů EUR je určena na 

financování technické pomoci za účelem 

posílení kapacit úředníků z oblasti trestního 

soudnictví k vyšetřování, stíhání a 

rozhodování případů zahraničních 

bojovníků nebo potenciálních zahraničních 

bojovníků; druhá tranše ve výši 5 milionů 

EUR je určena na financování programů 

boje proti radikalizaci v regionu Sahelu a 

Maghrebu);; 

 

65. vítá fakt, že Komise v dubnu 2015 

přidělila v rozpočtu 10 milionů EUR na 

financování programu pomoci partnerským 

zemím v boji proti radikalizaci v regionu 

Sahelu a Maghrebu a zastavení přílivu 

zahraničních bojovníků ze severní Afriky, 

Blízkého východu a západního Balkánu 

(první tranše ve výši 5 milionů EUR je 

určena na financování technické pomoci za 

účelem posílení kapacit úředníků z oblasti 

trestního soudnictví k vyšetřování, stíhání a 

rozhodování případů zahraničních 

bojovníků nebo potenciálních zahraničních 

bojovníků; druhá tranše ve výši 5 milionů 

EUR je určena na financování programů 

boje proti radikalizaci v regionu Sahelu a 

Maghrebu); podtrhuje význam bedlivého 

sledování řádného využití těchto 

prostředků, aby bylo zajištěno, že z nich 

nejsou financovány projekty spjaté s 

prozelytizmem, indoktrinací a jinými 

extremistickými záměry; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/44 

Pozměňovací návrh  44 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, 

Salvatore Domenico Pogliese, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. podporuje hlubší mezinárodní 

spolupráci a sdílení informací ze strany 

vnitrostátních zpravodajských služeb s 

cílem identifikovat občany EU, u nichž 

hrozí riziko, že se budou radikalizovat, 

budou rekrutováni a vycestují, aby se 

přidali k džihádistickým a dalším 

extremistickým skupinám; zdůrazňuje, že 

je nutné podpořit země Blízkého východu, 

severní Afriky a západního Balkánu v 

jejich úsilí o zastavení přílivu zahraničních 

bojovníků; 

62. podporuje hlubší mezinárodní 

spolupráci a sdílení informací ze strany 

vnitrostátních zpravodajských služeb s 

cílem identifikovat občany EU, u nichž 

hrozí riziko, že se budou radikalizovat, 

budou rekrutováni a vycestují, aby se 

přidali k džihádistickým a dalším 

extremistickým skupinám; zdůrazňuje, že 

je nutné podpořit země Blízkého východu, 

severní Afriky a západního Balkánu v 

jejich úsilí o zastavení přílivu zahraničních 

bojovníků a předcházet tomu, aby 

džihádistické organizace využívaly 

politické nestability na hranicích těchto 

zemí; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/45 

Pozměňovací návrh  45 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ca. vzhledem k tomu, že strašlivé 

teroristické útoky, při nichž byly dne 13. 

listopadu 2015 v Paříži zabity a zraněny 

stovky lidí, opět poukázaly na naléhavě 

nutný koordinovaný postup členských 

států a Evropské unie za účelem 

předcházení radikalizaci a boje proti 

terorismu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/46 

Pozměňovací návrh  46 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 49 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  49a. vyzývá členské státy, aby poskytly 

příslušníkům své pohraniční stráže 

systematický přístup k informačnímu 

systému Europolu, který může obsahovat 

informace o osobách podezřelých z 

terorismu, zahraničních bojovnících a 

šiřitelích nenávisti; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/47 

Pozměňovací návrh  47 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  6a. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci s 

Europolem a koordinátorem boje proti 

terorismu připravila výroční zprávu o 

bezpečnostní situaci v Evropě, v níž budou 

zohledněna i rizika radikalizace a jejich 

důsledky pro bezpečnost lidských životů a 

tělesnou nedotknutelnost v EU, a aby 

Parlament každoročně v této souvislosti 

informovala; 

 

Or. en 

 

 


