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Punkt C a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ca. der henviser til, at 

sikkerhedspolitikker ikke bør fokusere på 

repression, men skal indbefatte en 

forebyggende dimension; der henviser til, 

at det er særlig væsentligt at lægge vægt 

på forebyggende politikker i en periode 

med voksende økonomisk og social 

ulighed, der underminerer sociale 

rettigheder og navnlige udøvelsen og 

effektiviteten af grundlæggende 

rettigheder og borgerlige 

frihedsrettigheder; 

Or. en 
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Punkt D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at der bør lægges særlig 

vægt på at støtte og beskytte alle ofre for 

forbrydelser overalt i EU; 

D. der henviser til, at der bør lægges særlig 

vægt på at støtte og beskytte alle ofre for 

forbrydelser overalt i EU, navnlig ofre for 

organiseret kriminalitet og 

menneskehandel; 

 

Or. en 
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Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. glæder sig over udarbejdelsen af en ny 

strategi for den indre sikkerhed for de 

kommende fire år; påpeger, at der er 

dukket nye sikkerhedstrusler op siden 

fastlæggelsen af den nuværende strategi for 

indre sikkerhed, medens andre kræver en 

anden strategisk fremgangsmåde; gentager 

desuden, at charteret om grundlæggende 

rettigheder med Lissabontraktatens 

ikrafttræden er blevet indlemmet i EU-

retten; mener derfor, at den nuværende 

strategi for indre sikkerhed bør vurderes 

grundigt, opdateres og tilpasses; 

1. noterer sig udarbejdelsen af en ny 

strategi for den indre sikkerhed for de 

kommende fire år; påpeger, at der er 

dukket nye sikkerhedstrusler op siden 

fastlæggelsen af den nuværende strategi for 

indre sikkerhed, medens andre kræver en 

anden strategisk fremgangsmåde; gentager 

desuden, at charteret om grundlæggende 

rettigheder med Lissabontraktatens 

ikrafttræden er blevet indlemmet i EU-

retten; mener derfor, at den nuværende 

strategi for indre sikkerhed bør vurderes 

grundigt, opdateres og tilpasses på en 

uafhængig, gennemsigtig og ansvarlig 

måde; 

Or. en 
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Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. mener, at det bl.a. er en væsentlig 

forudsætning for en effektiv strategi for 

den indre sikkerhed, at Europol foretager 

en grundig analyse af de sikkerhedstrusler, 

der skal imødegås, i tæt samarbejde med 

andre relevante EU-organer og 

medlemsstaterne; 

2. mener, at det bl.a. er en væsentlig 

forudsætning for en effektiv strategi for 

den indre sikkerhed, at de relevante EU-

organer og medlemsstaterne foretager en 

grundig analyse af de sikkerhedstrusler, der 

skal imødegås, under inddragelse af 

ngo'er og civilsamfundsorganisationer; 

Or. en 
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Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  2a. gentager sine betænkeligheder med 

hensyn til den vedvarende mangel på en 

fuldstændig og samlet analyse af 

sikkerhedssituationen på europæisk 

niveau; gentager derfor, at fremstillingen 

af den nuværende sikkerhedssituation 

hovedsageligt tager udgangspunkt i 

subjektive opfattelser og vurderingen af 

visse sikkerhedstrusler, uden at 

situationen analyseres på behørig vis i 

alle sine dimensioner og uden at være 

baseret på specifikke og præcise 

kendsgerninger; mener, at en 

sikkerhedspolitik for at være virkelig 

effektiv også bør omfatte detaljerede 

forebyggende politikker;  

Or. en 
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Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. noterer sig med bekymring det hurtigt 

voksende antal EU-statsborgere, der 

rejser til konfliktområder for at slutte sig 

til terrororganisationer og derefter vende 

til bage til EU's område, hvorved de udgør 

en ny form for risiko for EU's indre 

sikkerhed; agter at bekæmpe denne 

foruroligende tendens med en 

flerdimensioneret indsats, herunder i) ved 

en samlet bekæmpelse af de faktorer, der 

ligger til grund for denne tendens, såsom 

radikalisering, intolerance og 

diskrimination ved at fremme politisk og 

religiøs tolerance, udvikle social 

samhørighed og gøre plads til alle i 

samfundet samt fremme reintegration, ii) 

ved at analysere og modvirke anstiftelse til 

gennemførelse af terrorhandlinger, der er 

motiveret af ekstremisme, eller 

tilskyndelse til at rejse bort for at slutte sig 

til terrororganisationer, iii) ved at 

forebygge og dæmme op for rekruttering 

til og involvering i konflikter, herunder 

udenlandske krigeres indrejse i 

konfliktområder, inden for passende 

retlige rammer, iv) ved at afbryde den 

finansielle støtte til terrororganisationer 

og personer, der agter at tilslutte sig dem, 

samt v) ved at give mulighed for den 

fornødne retsforfølgning, hvis der er 

baggrund for det; 

5. minder om, at hvis EU skal være en 

troværdig aktør med hensyn til at fremme 

menneskerettigheder i og uden for EU, 

skal den såkaldte bekæmpelse af terror 

foregå inden for rammerne af en 

flerdimensional fremgangsmåde 

(bekæmpelse af diskrimination, politisk og 

social emancipation, bekæmpelse af 

ulighed osv.), der fuldt ud respekterer de 

grundlæggende rettigheder og borgerlige 

frihedsrettigheder; mener, at enhver 

strategi af denne art bør være underlagt et 

demokratisk og ansvarligt tilsyn på både 

EU-niveau og nationalt niveau, herunder 

en klar demonstration af, at principperne 

om nødvendighed, forholdsmæssighed 

med hensyn til de midler og instrumenter, 

der anvendelse i bekæmpelsen af terror, 

og uskyldsformodningen respekteres, 

samt at der findes en behørig ret til 

domstolskontrol; 
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Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. påpeger, at sikkerhedstruslerne er blevet 

mere forskelligartede, internationale, 

mangfoldige og asymmetriske, og at de 

dermed kræver et tættere og mere 

interaktivt samarbejde på tværs af 

grænserne; opfordrer til et mere effektivt 

operationelt samarbejde mellem 

medlemsstaterne ved hjælp af større 

anvendelse af de værdifulde eksisterende 

instrumenter, såsom fælles 

efterforskningshold samt hurtigere og 

effektivere udveksling af relevante data og 

oplysninger, inden for grænserne af en 

passende databeskyttelse og beskyttelse af 

privatlivets fred; understreger i denne 

forbindelse, at det er af allerstørste 

betydning, at det foreslåede 

databeskyttelsesdirektiv vedtages hurtigt, 

således at der findes et samlet regelsæt for 

udveksling af data på 

retshåndhævelsesområdet; påpeger, at det 

er nødvendigt med flere tillidsskabende 

foranstaltninger for at fremme det 

operationelle samarbejde mellem 

medlemsstaterne; går derfor ind for en 

styrkelse af EU's uddannelses- og 

udvekslingsprogrammer for fagfolk i 

medlemsstaterne med henblik på 

yderligere at fremme en europæisk 

retshåndhævelseskultur;  

6. påpeger, at sikkerhedstruslerne er blevet 

mere forskelligartede, internationale, 

mangfoldige og asymmetriske, og at de 

dermed kræver et tættere og mere 

interaktivt samarbejde på tværs af 

grænserne; opfordrer til et mere effektivt 

operationelt samarbejde mellem 

medlemsstaterne ved hjælp af større 

anvendelse af de værdifulde eksisterende 

instrumenter, såsom fælles 

efterforskningshold samt hurtigere og 

effektivere udveksling af relevante data og 

oplysninger, samtidig med at 

databeskyttelse og beskyttelse af 

privatlivets fred respekteres fuldt ud; 

understreger i denne forbindelse, at det er 

af allerstørste betydning, at det foreslåede 

databeskyttelsesdirektiv vedtages hurtigt, 

således at der findes et samlet regelsæt for 

udveksling af data på 

retshåndhævelsesområdet; påpeger, at det 

er nødvendigt med flere tillidsskabende 

foranstaltninger for at fremme det 

operationelle samarbejde mellem 

medlemsstaterne; går derfor ind for en 

styrkelse af EU's uddannelses- og 

udvekslingsprogrammer for fagfolk i 

medlemsstaterne;  
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Punkt 11 
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11. understreger betydningen af 

sammenhæng mellem de interne og 

eksterne sikkerhedsaspekter; mener, at 

synergien mellem den fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitiks instrumenter og de 

instrumenter, der findes på området for 

retlige og indre anliggender (RIA), 

herunder udveksling af oplysninger og 

politimæssigt og retligt samarbejde med 

tredjelande, især ved hjælp af aftaler om 

gensidig retshjælp, bør maksimeres, i fuld 

overensstemmelse med de principper, der 

er fastlagt i artikel 2, 3, 6 og 21 i TEU; 

understreger i denne forbindelse, at alle 

relevante aktører, herunder EU's 

antiterrorkoordinator og EU's 

koordinator for bekæmpelse af 

menneskehandel, bør arbejde tæt 

sammen, idet interne og eksterne aspekter 

integreres; 

11. understreger den kendsgerning, at 

definitionen og gennemførelsen af 

strategien for den indre sikkerhed bør 

tage hensyn til samspillet mellem de 

interne og eksterne dimensioner ved 

sikkerhedspolitikken, og at de EU-

institutioner og -agenturer, der agerer på 

området for retlige og indre anliggender, 

med hensyn til disse to dimensioner skal 

udføre deres mission med fuld respekt for 

værdier og principper i EU-retten 

(navnlig artikel 2, 3, 6 og 21 i TEU) og i 

charteret om grundlæggende rettigheder; 

opfordrer indtrængende Kommissionen 

og medlemsstaterne til i deres interne og 

eksterne politikker at leve op til 

forpligtelserne til at respektere og fremme 

de grundlæggende rettigheder og friheder 

og de værdier og demokratiske principper, 

der indgår i EU-traktaterne og de 

internationale konventioner og aftaler, 

som de har undertegnet og ratificeret; 

Or. en 
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Punkt 12 
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12. understreger, at det er nødvendigt at 

tilvejebringe passende finansielle 

ressourcer til behørig gennemførelse af de 

foranstaltninger, der indgår i strategien 

for den indre sikkerhed, og navnligt til at 

sikre, at EU's agenturer såsom Europol 

og Eurojust er tilstrækkelig udstyret til at 

udføre de opgaver, de får tildelt; erkender 

i denne forbindelse den vigtige rolle, som 

forskning og innovation kan spille med 

hensyn til at udvikle redskaber, der kan 

bidrage til at bekæmpe terror samt grov og 

organiseret kriminalitet; 

12. erkender den vigtige rolle, som 

videnskabelig forskning på forskellige 

områder kan spille med hensyn til at 

udvikle redskaber, der bedre kan bidrage til 

at bekæmpe terror, grov og organiseret 

kriminalitet samt menneskehandel; 

Or. en 

 

 


