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18.11.2015 A8-0316/36 

Pakeitimas 36 

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

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

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. primena, kad interneto bendrovės ir 

paslaugų teikėjai teisiškai privalo 

bendradarbiauti su valstybių narių 

institucijomis ir operatyviai šalinti 

neteisėtą turinį, kuriuos skleidžiamas 

smurtinis ekstremizmas ir visapusiškai 

paisytų teisinės valstybės principų, 

pagrindinių teisių ir žodžio laisvės; mano, 

kad valstybės narės turėtų apsvarstyti 

teisinius veiksmus, kurių būtų galima imtis 

prieš interneto bendroves, atsisakančias 

vykdyti administracijos ar teismų 

reikalavimus pašalinti neteisėtą turinį iš 

savo interneto platformų; mano, kad 

interneto platformų, kuriose leidžiama 

pateikti tokią informaciją, atsisakymas 

bendradarbiauti arba nepakankamas 

bendradarbiavimas turėtų būti laikomas 

bendrininkavimu, kurį būtų galima 

prilyginti tyčiai ar baudžiamajam 

neatsargumui ir tokiais atvejais atsakingus 

asmenis būtų galima patraukti 

baudžiamojon atsakomybėn; 

14. primena, kad interneto bei socialinės 

žiniasklaidos bendrovės ir paslaugų 

teikėjai teisiškai privalo bendradarbiauti su 

valstybių narių institucijomis ir operatyviai 

šalinti neteisėtą turinį, kuriuo skleidžiamas 

smurtinis ekstremizmas, ir visapusiškai 

paisyti teisinės valstybės principų, 

pagrindinių teisių ir žodžio laisvės; mano, 

kad valstybės narės turėtų apsvarstyti 

teisinius veiksmus, įskaitant baudžiamąjį 

persekiojimą, kurių būtų galima imtis prieš 

interneto bei socialinės žiniasklaidos 

bendroves ir paslaugų teikėjus, 

atsisakančius vykdyti administracijos ar 

teismų reikalavimus pašalinti neteisėtą 

turinį arba terorizmą ginantį turinį iš savo 

interneto platformų; mano, kad interneto 

platformų, kuriose leidžiama pateikti tokią 

informaciją, atsisakymas bendradarbiauti 

arba nepakankamas bendradarbiavimas 

turėtų būti laikomas bendrininkavimu, kurį 

būtų galima prilyginti tyčiai ar 

baudžiamajam neatsargumui ir tokiais 

atvejais atsakingus asmenis būtų galima 

patraukti baudžiamojon atsakomybėn; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/37 

Pakeitimas 37 

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

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

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

49. pakartoja, kad ES turėtų veiksmingiau 

vykdyti savo išorės sienų kontrolę, tuo 

pačiu visiškai gerbdama žmogaus teises; 

atsižvelgdamas į tai ragina valstybes nares 

visapusiškai naudotis esamomis 

priemonėmis, pavyzdžiui, SIS ir VIS, taip 

pat ir pavogtų, pamestų ir padirbtų pasų 

atvejais; taip pat teigia, kad siekiant šio 

tikslo vienas iš Europos Sąjungos prioritetų 

turi būti geresnis Šengeno kodekso 

taikymo užtikrinimas;  

49. pakartoja, kad ES turi skubiais stiprinti 

savo išorės sienų kontrolę, tuo pačiu 

visiškai gerbdama žmogaus teises; 

pabrėžia, kad veiksmingai sekti atvykimo į 

ES ir išvykimo iš ES atvejus bus galima 

tik jei valstybės narės vykdys privalomą ir 

sistemingą patikrą, numatytą ties ES 

išorės sienomis; ragina valstybes nares 

visapusiškai naudotis esamomis 

priemonėmis, pavyzdžiui, SIS ir VIS, taip 

pat ir pavogtų, pamestų ir padirbtų pasų 

atvejais; taip pat teigia, kad siekiant šio 

tikslo vienas iš Europos Sąjungos prioritetų 

turi būti geresnis Šengeno kodekso 

taikymo užtikrinimas;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/38 

Pakeitimas 38 

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

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

Barrio 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. skatina Komisiją paskelbti geriausia 

patirtimi pagrįstas priemonių, kurias 

Europos kalėjimuose reikia taikyti siekiant 

užkirsti kelią kalinių radikalėjimui ir 

smurtiniam ekstremizmui, gaires, pagrįstas 

pagarba žmogaus teisėms; atkreipia dėmesį 

į tai, kad atskirti kalinius, kurie jau 

propaguoja smurtinį ekstremizmą arba 

kuriuos kiti kaliniai jau užverbavo 

teroristinėms organizacijos, yra veiksminga 

priemonė norint sutrukdyti bauginant ar 

kitais būdais skleisti teroristines radikalias 

pažiūras kitiems kaliniams ir sustabdyti 

ekstremalistinis radikalėjimas 
kalėjimuose; tačiau rekomenduoja tokias 

priemones įgyvendinti kiekvieną atvejį 

įvertinus atskirai ir teismo sprendimu; taip 

pat rekomenduoja Komisijai ir valstybėms 

narėms išnagrinėti įrodymus ir informaciją 

apie atskyrimą kalėjimuose siekiant 

sustabdyti radikalėjimą kalėjimuose; 

laikosi nuomonės, kad tokiu vertinimu 

reikia remtis vystant nacionalinių kalėjimų 

sistemų praktiką; tačiau primena, kad šios 

priemonės turi būti proporcingos ir niekaip 

nepažeisti įkalintų asmenų teisių; 

9. skatina Komisiją paskelbti geriausia 

patirtimi pagrįstas priemonių, kurias 

Europos kalėjimuose reikia taikyti siekiant 

užkirsti kelią kalinių radikalėjimui ir 

smurtiniam ekstremizmui, gaires, pagrįstas 

pagarba žmogaus teisėms; atkreipia dėmesį 

į tai, kad atskirti kalinius, kurie jau 

propaguoja smurtinį ekstremizmą arba 

kuriuos kiti kaliniai jau užverbavo 

teroristinėms organizacijos, yra veiksminga 

priemonė norint sutrukdyti bauginant ar 

kitais būdais skleisti teroristines radikalias 

pažiūras kitiems kaliniams ir sustabdyti 

radikalėjimą kalėjimuose; rekomenduoja 

valstybėms narėms apsvarstyti galimybę 

nustatyti šią priemonę siekiant spręsti 

radikalėjimo kalėjimuose problemą; 

mano, kad tokios priemonės turėtų būti 

įgyvendinamos kiekvieną atvejį įvertinus 

atskirai ir teismo sprendimu; taip pat 

rekomenduoja Komisijai ir valstybėms 

narėms išnagrinėti įrodymus ir informaciją 

apie atskyrimą kalėjimuose siekiant 

sustabdyti radikalėjimą kalėjimuose; 

laikosi nuomonės, kad tokiu vertinimu 

reikia remtis vystant nacionalinių kalėjimų 

sistemų praktiką; tačiau primena, kad šios 

priemonės turi būti proporcingos ir niekaip 

nepažeisti įkalintų asmenų teisių; 
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Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/39 

Pakeitimas 39 

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

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

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  20a. reiškia rimtą susirūpinimą dėl to, kad 

teroristinės organizacijos vis daugiau 

naudojasi šifravimo technologijomis, dėl 

kurių teisėsaugos institucijos negali 

aptikti ir perskaityti jų pranešimų ir 

radikalėjimo propagandos net ir 

turėdamos teismo nutartį; ragina 

Komisiją skubiai spręsti šias problemas 

vykdant dialogą su interneto ir 

informacinių technologijų bendrovėmis; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/40 

Pakeitimas 40 

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

Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

54. prašo valstybių narių užtikrinti 

veiksmingą, visų pirma psichologinę, 
užsienio kovotojų stebėseną jiems grįžus į 

Europą; 

54. ragina valstybes nares užtikrinti, kad 

visiems užsienio kovotojams jiems grįžus į 

Europą būtų taikoma teisminė kontrolė ir, 

jei reikia, administracinis sulaikymas tol, 

kol bus baigtas vykdyti tinkamas teisminis 

persekiojimas; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/41 

Pakeitimas 41 

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

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

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

69 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  69a. pabrėžia, kad teroristinės 

organizacijos, kaip antai IS, „Da'esh“ ir 

„Jabhat al-Nusra“, Irake ir Sirijoje yra 

sukaupusios daug finansinių išteklių iš 

neteisėtos prekybos nafta, prekybos 

vogtomis prekėmis, žmonių grobimo ir 

turto prievartavimo, bankų sąskaitų 

užvaldymo ir neteisėtos prekybos 

senoviniais kultūros objektais; todėl 

ragina nustatyti prie šios juodosios rinkos 

prisidedančias šalis ir tarpininkus ir kuo 

skubiau sustabdyti jų veiklą;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/42 

Pakeitimas 42 

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

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

Barrio 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

71 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  71a. pakartoja savo raginimą Komisijai 

skubiai peržiūrėti ES teisės aktus dėl 

šaunamųjų ginklų patikslinant Tarybos 

direktyvą 91/477/EEB, kad būtų sudarytos 

palankesnės sąlygos nacionalinei policijai 

ir tyrimo institucijoms nustatyti neteisėtos 

prekybos ginklais atvejus ir kovoti su 

neteisėta prekyba ginklais juodojoje 

rinkoje ir juodajame tinkle, ir ragina 

Komisiją parengti bendrus šaunamųjų 

ginklų deaktyvavimo standartus, kad 

deaktyvuoti šaunamieji ginklai taptų 

visam laikui netinkamais naudoti;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/43 

Pakeitimas 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 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

65 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

65. palankiai vertina tai, kad Komisija 

2015 m. balandžio mėn. skyrė 

10 mln. EUR pagalbos šalims partnerėms 

kovojant su radikalėjimu Sahelio-Magribo 

regione ir stabdant užsienio kovotojų srautą 

iš Šiaurės Afrikos, Artimųjų Rytų ir 

Vakarų Balkanų programai finansuoti 

(Pirma sumos dalis, kurią sudaro 

5 mln. EUR, skirta finansuoti techninei 

pagalbai siekiant sustiprinti baudžiamojo 

teisingumo pareigūnų pajėgumus atliekant 

tyrimus, vykdant baudžiamąjį persekiojimą 

ir priimant sprendimus užsienio kovotojų 

arba ketinančių tapti užsienio kovotojais 

asmenų bylose. Antra sumos dalis, kurią 

sudaro 5 mln. EUR, skirta finansuoti kovos 

su radikalėjimu programoms Sahelio ir 

Magribo regione.) 

65. palankiai vertina tai, kad Komisija 

2015 m. balandžio mėn. skyrė 

10 mln. EUR pagalbos šalims partnerėms 

kovojant su radikalėjimu Sahelio-Magribo 

regione ir stabdant užsienio kovotojų srautą 

iš Šiaurės Afrikos, Artimųjų Rytų ir 

Vakarų Balkanų programai finansuoti 

(pirma sumos dalis, kurią sudaro 

5 mln. EUR, skirta finansuoti techninei 

pagalbai siekiant sustiprinti baudžiamojo 

teisingumo pareigūnų pajėgumus atliekant 

tyrimus, vykdant baudžiamąjį persekiojimą 

ir priimant sprendimus užsienio kovotojų 

arba ketinančių tapti užsienio kovotojais 

asmenų bylose; antra sumos dalis, kurią 

sudaro 5 mln. EUR, skirta finansuoti kovos 

su radikalėjimu programoms Sahelio-

Magribo regione); pabrėžia, kad yra 

svarbu griežtai stebėti šių lėšų 

panaudojimą siekiant užtikrinti, jog jomis 

nebūtų finansuojami su prozelitizmu, 

indoktrinacija ir kitais ekstremistiniais 

tikslais susiję projektai; 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

18.11.2015 A8-0316/44 

Pakeitimas 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 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

62 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

62. pritaria didesniam tarptautiniam 

bendradarbiavimui ir dalijimuisi 

nacionalinių žvalgybos tarnybų informacija 

siekiant atpažinti ES piliečius, kuriems 

gresia pavojus suradikalėti, būti 

užverbuotais ir išvykti siekiant prisijungti 

prie džihadistų ir kitų ekstremistinių 

grupuočių; pabrėžia, kad būtina remti 

MENA regiono ir Vakarų Balkanų šalių 

pastangas sustabdyti užsienio kovotojų 

srautą; 

62. pritaria didesniam tarptautiniam 

bendradarbiavimui ir dalijimuisi 

nacionalinių žvalgybos tarnybų informacija 

siekiant atpažinti ES piliečius, kuriems 

gresia pavojus suradikalėti, būti 

užverbuotais ir išvykti siekiant prisijungti 

prie džihadistų ir kitų ekstremistinių 

grupuočių; pabrėžia, kad būtina remti 

MENA regiono ir Vakarų Balkanų šalių 

pastangas sustabdyti užsienio kovotojų 

srautą ir užkirsti kelią džihadistų 

organizacijomis pasinaudoti nestabilia 

politine padėtimi šių šalių teritorijose; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/45 

Pakeitimas 45 

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

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

Barrio 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ca. kadangi 2015 m. lapkričio 13 d. 

Paryžiuje įvykdyti šiurpūs teroristų 

išpuoliai, per kuriuos žuvo ir buvo 

sužeista daugybė žmonių, dar kartą 

parodė, kad valstybės narės ir Europos 

Sąjunga turi skubiai imtis suderintų 

veiksmų, kad užkirstų kelią radikalėjimui 

ir kovotų su terorizmu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/46 

Pakeitimas 46 

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

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

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  49a. ragina valstybes nares savo sienos 

apsaugos pareigūnams suteikti sisteminę 

prieigą prie Europolo informacijos 

sistemos, kurioje gali būti informacijos 

apie terorizmu įtariamus asmenis, 

užsienio kovotojus ir neapykantos 

kurstytojus; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/47 

Pakeitimas 47 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  6a. ragina Komisiją, glaudžiai 

bendradarbiaujant su Europolu ir kovos 

su terorizmu koordinatoriumi, parengti 

metinę ataskaitą apie saugumo padėtį 

Europoje, kuri, be kita ko, apimtų 

radikalėjimo pavojaus ir pasekmių 

žmonių gyvybėms ir fizinei neliečiamybei 

Europos Sąjungoje aspektus, ir kartą per 

metus ją teikti Parlamentui; 

 

Or. en 

 

 


