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18.11.2015 A8-0316/36 

Predlog spremembe  36 

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

(Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-

Becerril Barrio 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. opozarja, da imajo spletna podjetja in 

ponudniki storitev pravno odgovornost za 

sodelovanje z organi držav članic s tem, da 

izbrišejo vsako nezakonito vsebino, ki širi 

nasilen ekstremizem, hitro in ob popolnem 

spoštovanju načela pravne države in 

temeljnih pravic, vključno s svobodo 

izražanja; meni, da bi morale države 

članice razmisliti o sodnih postopkih zoper 

spletna podjetja, ki ne želijo upoštevati 

upravne ali pravosodne zahteve za izbris 

nezakonite vsebine na njihovih spletnih 

platformah; meni, da je treba 

nesodelovanje ali nezadostno sodelovanje 

spletnih platform, ki omogočajo širjenje 

takšne nezakonite vsebine, obravnavati kot 

sostorilstvo, ki se lahko enači z namenom 

storitve kaznivega dejanja ali z 

malomarnostjo, in je zato treba odgovorne 

v takih primerih privesti pred sodišče; 

14. opozarja, da imajo spletna podjetja ter 

podjetja, ki upravljajo družbene medije, in 

ponudniki storitev na tem področju pravno 

odgovornost za sodelovanje z organi držav 

članic s tem, da izbrišejo vsako nezakonito 

vsebino, ki širi nasilen ekstremizem, hitro 

in ob popolnem spoštovanju načela pravne 

države in temeljnih pravic, vključno s 

svobodo izražanja; meni, da bi morale 

države članice razmisliti o sodnih 

postopkih, tudi o kazenskem pregonu, 

zoper spletna podjetja in podjetja, ki 

upravljajo družbene medije, ter ponudnike 

storitev na tem področju, ki ne upoštevajo 

upravnih ali pravosodnih zahtev za izbris 

nezakonite vsebine ali vsebine, ki 

zagovarja terorizem, na njihovih spletnih 

platformah; meni, da je treba 

nesodelovanje ali nezadostno sodelovanje 

spletnih platform, ki omogočajo širjenje 

takšne nezakonite vsebine, obravnavati kot 

sostorilstvo, ki se lahko enači z namenom 

storitve kaznivega dejanja ali z 

malomarnostjo, in je zato treba odgovorne 

v takih primerih privesti pred sodišče; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/37 

Predlog spremembe  37 

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

(Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

49. želi spomniti, da bi morala EU 

povečati učinkovitost nadzora svojih 

zunanjih meja, in sicer na podlagi 

popolnega spoštovanja temeljnih pravic; v 

zvezi s tem poziva države članice, naj 

pravilno uporabljajo obstoječe instrumente, 

kot sta SIS in VIS, vključno kar zadeva 

ukradene, izgubljene in ponarejene potne 

liste; meni tudi, da bo zato treba med 

prednostne naloge EU vključiti boljše 

izvrševanje Zakonika o schengenskih 

mejah;  

49. želi spomniti, da mora EU nujno 

pospešiti nadzor svojih zunanjih meja, in 

sicer na podlagi doslednega spoštovanja 

temeljnih pravic; poudarja, da ne bo 

mogoče učinkovito spremljati prihode v 

EU in izhode iz nje, če države članice ne 

bodo izvajale predvidenega obveznega in 

sistematičnega nadzora na zunanjih 

mejah EU; poziva države članice, naj 

pravilno uporabljajo obstoječe instrumente, 

kot sta SIS in VIS, vključno kar zadeva 

ukradene, izgubljene in ponarejene potne 

liste; meni tudi, da bo zato treba med 

prednostne naloge EU vključiti boljše 

izvrševanje Zakonika o schengenskih 

mejah;  

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 
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Predlog spremembe  38 

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

(Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria 

Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. spodbuja Komisijo, naj predlaga 

smernice na podlagi najboljših praks o 

ukrepih, ki jih je treba izvajati v evropskih 

zaporih, da bi preprečili radikalizacijo in 

nasilni ekstremizem, na podlagi popolnega 

spoštovanja človekovih pravic; poudarja, 

da je ločevanje zapornikov, za katere je 

bilo ugotovljeno, da pripadajo nasilnemu 

ekstremizmu ali da so jih teroristične 

organizacije že pridobile prek drugih 

zapornikov v njihovih zaporih, učinkovit 

način za preprečevaje vsiljevanja 

radikalizacije, ki vodi v terorizem, drugim 

zapornikom z ustrahovanjem ali drugimi 

praksami, in za obvladovanje radikalizacije 

v teh institucijah; vendar priporoča, da se 

tovrstni ukrepi izvajajo za vsak primer 

posebej in na podlagi sodne odločbe; 

priporoča tudi, naj Komisija in države 

članice preučijo dokaze in izkušnje v zvezi 

s praksami ločevanja v zaporih, da se 

zajezi širjenje radikalizacije; meni, da mora 

ta presoja prispevati k razvoju praks v 

nacionalnih zaporniških sistemih; vendar 

opozarja, da morajo biti ti ukrepi 

sorazmerni in povsem v skladu s pravicami 

zapornikov; 

9. spodbuja Komisijo, naj predlaga 

smernice na podlagi najboljših praks o 

ukrepih, ki jih je treba izvajati v evropskih 

zaporih, da bi preprečili radikalizacijo in 

nasilni ekstremizem, na podlagi popolnega 

spoštovanja človekovih pravic; poudarja, 

da je ločevanje zapornikov, za katere je 

bilo ugotovljeno, da pripadajo nasilnemu 

ekstremizmu ali da so jih teroristične 

organizacije že pridobile prek drugih 

zapornikov v njihovih zaporih, učinkovit 

način za preprečevaje vsiljevanja 

radikalizacije, ki vodi v terorizem, drugim 

zapornikom z ustrahovanjem ali drugimi 

praksami, in za obvladovanje radikalizacije 

v teh institucijah; priporoča, naj države 

članice preučijo možnost vzpostavitve tega 

ukrepa za preprečevanje radikalizacije v 

zaporih; meni, da bi se morali tovrstni 

ukrepi izvajati za vsak primer posebej in na 

podlagi sodne odločbe; priporoča tudi, naj 

Komisija in države članice preučijo dokaze 

in izkušnje v zvezi s praksami ločevanja v 

zaporih, da se zajezi širjenje radikalizacije; 

meni, da mora ta presoja prispevati k 

razvoju praks v nacionalnih zaporniških 

sistemih; vendar opozarja, da morajo biti ti 

ukrepi sorazmerni in povsem v skladu s 
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Predlog spremembe  39 

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

(Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  20a. izraža veliko zaskrbljenost, ker 

teroristične organizacije čedalje pogosteje 

uporabljajo tehnologijo za šifriranje 

podatkov, kar organom sodnega pregona 

onemogoča odkrivanje in razumevanje 

njihove komunikacije in propagande za 

radikalizacijo, celo s sodnim nalogom; 

poziva Komisijo, naj to nujno izpostavi v 

dialogu z internetnimi in informacijskimi 

podjetji; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/40 

Predlog spremembe  40 

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

(Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. poziva države članice, naj zagotovijo 

učinkovito, zlasti psihološko spremljanje 

tujih borcev po njihovi vrnitvi v Evropo; 

54. poziva države članice, naj zagotovijo, 

da se nad vsemi tujimi borci izvaja sodni 

nadzor ter da se jim po potrebi po njihovi 

vrnitvi v Evropo odredi upravno 

pridržanje, ki naj traja do začetka 

ustreznega sodnega pregona; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/41 

Predlog spremembe  41 

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

(Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-

Becerril Barrio 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  69a. poudarja, da teroristične 

organizacije, kot so Islamska država, Daiš 

in Džabhat Al Nusra, v Iraku in Siriji 

razpolagajo s precejšnjimi finančnimi 

sredstvi, ki izvirajo iz tihotapljenja nafte, 

prodaje ukradenih izdelkov, ugrabitev in 

izsiljevanja, zaseženih bančnih računov in 

nezakonite trgovine s starinami; zato 

poziva, da se identificirajo države in 

posredniki, ki prispevajo k temu črnemu 

trgu, da bi se te dejavnosti čim prej 

odpravile;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/42 

Predlog spremembe  42 

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

(Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria 

Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 71 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  71a. ponovno poziva Komisijo, naj nujno 

pregleda zakonodajo EU o strelnem 

orožju, natančneje Direktivo Sveta 

91/477/EGS, da bi s tem podprli vlogo 

nacionalnih policijskih in preiskovalnih 

organov pri odkrivanju in boju proti 

tihotapljenju z orožjem na črnem trgu in 

temnem spletu, ter naj predloži enotne 

standarde za onesposobitev strelnega 

orožja, da se zagotovi nepreklicna 

neuporabnost onesposobljenega strelnega 

orožja;  

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

18.11.2015 A8-0316/43 

Predlog spremembe  43 

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

Domenico Pogliese, Elisabetta Gardini, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet 

Vozemberg-Vrionidi), Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa 

Jiménez-Becerril Barrio 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. pozdravlja dejstvo, da je Komisija 

aprila 2015 dodelila proračun v višini 

10 milijonov EUR za financiranje 

programa pomoči partnerskim državam za 

boj proti radikalizaciji v Sahelu in 

Magrebu ter omejitev pretoka tujih borcev 

iz severne Afrike, Bližnjega vzhoda in 

zahodnega Balkana (prva tranša 

5 milijonov EUR za financiranje tehnične 

pomoči za krepitev zmogljivosti uradnikov 

kazenskega pravosodja, namenjenih 

preiskovanju, pregonu in razsojanju o 

primerih tujih borcev ali bodočih tujih 

borcev; druga tranša 5 milijonov EUR za 

financiranje programov za boj proti 

radikalizaciji v regiji Sahela in Magreba); 

65. pozdravlja dejstvo, da je Komisija 

aprila 2015 dodelila proračun v višini 

10 milijonov EUR za financiranje 

programa pomoči partnerskim državam za 

boj proti radikalizaciji v Sahelu in 

Magrebu ter omejitev pretoka tujih borcev 

iz severne Afrike, Bližnjega vzhoda in 

zahodnega Balkana (prva tranša 

5 milijonov EUR za financiranje tehnične 

pomoči za krepitev zmogljivosti uradnikov 

kazenskega pravosodja, namenjenih 

preiskovanju, pregonu in razsojanju o 

primerih tujih borcev ali bodočih tujih 

borcev; druga tranša 5 milijonov EUR za 

financiranje programov za boj proti 

radikalizaciji v regiji Sahela in Magreba); 

poudarja, da je treba dosledno spremljati 

pravilno porabo teh sredstev za 

zagotovitev, da se z njimi ne bodo 

financirali projekti, povezani z verskim 

prepričevanjem, indoktrinacijo in drugimi 

ekstremističnimi tendencami; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/44 

Predlog spremembe  44 

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

Domenico Pogliese, Elisabetta Gardini, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet 

Vozemberg-Vrionidi), Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

62. podpira večje mednarodno sodelovanje 

in izmenjavo informacij med nacionalnimi 

obveščevalnimi službami za namen 

prepoznavanja državljanov EU, pri katerih 

obstaja tveganje, da bi se jih radikaliziralo, 

rekrutiralo ter da bi odpotovali in se 

pridružili džihadističnim in drugim 

ekstremističnim skupinam; poudarja, da je 

treba podpirati prizadevanja držav na 

Bližnjem vzhodu, v severni Afriki in na 

zahodnem Balkanu, da bi omejile pretok 

tujih borcev; 

62. podpira večje mednarodno sodelovanje 

in izmenjavo informacij med nacionalnimi 

obveščevalnimi službami za namen 

prepoznavanja državljanov EU, pri katerih 

obstaja tveganje, da bi se jih radikaliziralo, 

rekrutiralo ter da bi odpotovali in se 

pridružili džihadističnim in drugim 

ekstremističnim skupinam; poudarja, da je 

treba podpirati prizadevanja držav na 

Bližnjem vzhodu, v severni Afriki in na 

zahodnem Balkanu, da bi omejile pretok 

tujih borcev in preprečile džihadističnim 

organizacijam, da bi izkoristile politično 

nestabilnost znotraj njihovih meja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  45 

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

(Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria 

Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ca. ker se je s hudimi terorističnimi 

napadi 13. novembra 2015 v Parizu, v 

katerih je bilo ubitih in ranjenih na 

stotine ljudi, ponovno izkazala potreba po 

usklajenem ukrepanju držav članic in 

Evropske unije za preprečitev 

radikalizacije in boj proti terorizmu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/46 

Predlog spremembe  46 

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

(Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-

Becerril Barrio 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  49a. poziva države članice, naj svoji mejni 

straži omogočijo neposreden dostop do 

informacijskega sistema Europola, ki 

lahko vsebuje informacije o 

posameznikih, osumljenih vpletenosti v 

terorizem, tujih borcih in pridigarjih 

sovraštva; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/47 

Predlog spremembe  47 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  6a. poziva Komisijo, naj v tesnem 

sodelovanju z Europolom in 

koordinatorjem za boj proti terorizmu 

pripravi letno poročilo o varnostnih 

razmerah v Evropi, ki bo vključevalo 

morebitna tveganja glede radikalizacije in 

posledice za življenjsko varnost ljudi in 

fizično integriteto EU, ter naj Parlamentu 

o tem letno poroča; 

 

Or. en 

 

 


