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15.12.2014 B8-0350/1 

Ändringsförslag  1 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 
Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0350/2014 
Claude Moraes 
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet 

Förslag till resolution 
Skäl Ca (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ca. Säkerhetspolitiken bör inte endast 

inriktas på repressiva åtgärder utan måste 

även omfatta förebyggande åtgärder. Det 

är särskilt viktigt att framhäva betydelsen 

av sådana förebyggande åtgärder i tider 

av ökande ekonomiska och sociala klyftor 

som undergräver de sociala rättigheterna 

och särskilt utövandet och det konkreta 

värdet av de grundläggande rättigheterna 

och medborgerliga friheterna. 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/2 

Ändringsförslag  2 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0350/2014 
Claude Moraes 
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet 

Förslag till resolution 
Skäl D 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Särskild vikt bör läggas på att stödja och 

skydda alla brottsoffer i hela EU. 

D. Särskild vikt bör läggas på att stödja och 

skydda alla brottsoffer i hela EU, särskilt 

offren för organiserad brottslighet och 

människohandel. 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/3 

Ändringsförslag  3 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0350/2014 
Claude Moraes 
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar att en ny 

strategi för inre säkerhet för de kommande 

fyra åren utarbetas. Sedan den aktuella 

strategin fastställdes har nya säkerhetshot 

tillkommit, medan andra kräver annorlunda 

politiska reaktioner. Vidare påminner 

parlamentet om att EU-stadgan om de 

grundläggande rättigheterna blev en del av 

EU-lagstiftningen i och med 

Lissabonfördragets ikraftträdande. 

Parlamentet anser därför att den aktuella 

strategin för inre säkerhet bör granskas 

grundligt, uppdateras och moderniseras. 

1. Europaparlamentet noterar att en ny 

strategi för inre säkerhet för de kommande 

fyra åren håller på att utarbetas. Sedan den 

aktuella strategin fastställdes har nya 

säkerhetshot tillkommit, medan andra 

kräver annorlunda politiska reaktioner. 

Vidare påminner parlamentet om att EU-

stadgan om de grundläggande rättigheterna 

blev en del av unionslagstiftningen i och 

med Lissabonfördragets ikraftträdande. 

Parlamentet anser därför att den aktuella 

strategin för inre säkerhet bör granskas 

grundligt, uppdateras och moderniseras på 

ett oberoende, öppet och ansvarsfullt sätt. 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/4 

Ändringsförslag  4 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0350/2014 
Claude Moraes 
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet 

Förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet anser att till de 

nödvändiga kraven för en effektiv strategi 

för inre säkerhet hör en analys av de 

säkerhetshot som måste hanteras. Denna 

analys ska göras av Europol i nära 

samarbete med andra berörda EU-organ 

och medlemsstaterna. 

2. Europaparlamentet anser att till de 

nödvändiga kraven för en effektiv strategi 

för inre säkerhet hör en analys av de 

säkerhetshot som måste hanteras av de 

berörda EU-organen och medlemsstaterna, 

med deltagande av icke-statliga 

organisationer och sammanslutningar i 

det civila samhället. 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/5 

Ändringsförslag  5 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0350/2014 
Claude Moraes 
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet 

Förslag till resolution 
Punkt 2a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  2a. Europaparlamentet uttrycker återigen 

sin oro över den fortsatta avsaknaden av 

en fullständig och övergripande analys av 

säkerhetssituationen på EU-nivå. 

Parlamentet bekräftar därför på nytt att 

redogörelsen av den nuvarande 

säkerhetssituationen bygger främst på 

subjektiva uppfattningar och 

bedömningen av vissa säkerhetshot – utan 

att situationen analyseras noggrant med 

beaktande av alla dess dimensioner och 

utan att bedömningen grundar sig på 

konkreta och exakta uppgifter. För att 

vara verkligt effektiv anser parlamentet 

att säkerhetspolitiken även bör omfatta 

detaljerade förebyggande åtgärder. 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/6 

Ändringsförslag  6 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0350/2014 
Claude Moraes 
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet 

Förslag till resolution 
Punkt 5 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet noterar oroat det 

snabbt stigande antalet EU-medborgare 

som reser till konfliktområden för att 

ansluta sig till terroristorganisationer och 

sedan återvänder till EU:s territorium, 

vilket utgör en ny typ av risk för EU:s inre 

säkerhet. Parlamentet avser att motarbeta 

denna oroande tendens på flera sätt, 

bland annat genom att (i) heltäckande 

bemöta bakomliggande faktorer som 

radikalisering, intolerans och 

diskriminering genom att främja politisk 

och religiös tolerans, utveckla social 

sammanhållning och inkludering samt 

underlätta återintegrering, (ii) analysera 

och motverka incitament för att 

genomföra terrorattacker som motiveras 

av extremism och för att genomföra resor 

som syftar till att ansluta sig till 

terroristorganisationer, (iii) förebygga 

och motverka rekryteringen och 

inblandningen i en konflikt, bland annat 

genom lämpliga lagar för att konkret 

förhindra att utländska sympatisörers 

reser iväg för att aktivt delta i konflikter, 

(iv) förhindra ekonomiskt stöd till 

terroristorganisationer och individer som 

vill ansluta sig till dem samt (v) erbjuda 

rättsliga åtgärder i tillämpliga fall. 

5. Europaparlamentet påminner om att EU 

för att vara en trovärdig aktör i 

främjandet av mänskliga rättigheter inom 

och utanför EU måste se till att den så 

kallade kampen mot terrorism förs utifrån 

en flerdimensionell strategi (bekämpande 

av diskriminering, politisk och social 

frigörelse, bekämpande av ojämlikhet 

osv.), samtidigt som de grundläggande 

rättigheterna och medborgerliga 

friheterna respekteras fullt ut. Parlamentet 

anser att alla sådana strategier bör vara 

föremål för demokratisk och ansvarsfull 

övervakning, på både EU-nivå och 

nationell nivå. Det måste dessutom tydligt 

framgå att nödvändighets- och 

proportionalitetsprinciperna respekteras i 

fråga om de medel och instrument som 

används i kampen mot terrorismen, 

liksom oskuldspresumtionen. Vidare 

måste det finnas en uttalad rätt till rättslig 

prövning. 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/7 

Ändringsförslag  7 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0350/2014 
Claude Moraes 
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet 

Förslag till resolution 
Punkt 6 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet påpekar att 

säkerhetshoten blivit mer varierande, 

internationella, heterogena, fler till antalet 

och asymmetriska. Detta kräver ett 

närmare samarbete över gränserna och 

mellan byråerna. Parlamentet efterlyser ett 

effektivare operativt samarbete mellan 

medlemsstaterna, genom att man i större 

utsträckning använder sig att värdefulla 

befintliga instrument, till exempel 

gemensamma utredningsgrupper, och 

genom att man snabbare och effektivare 

delar relevanta uppgifter och relevant 

information, med lämpliga garantier för 

dataskydd och integritet. Parlamentet 

understryker i detta sammanhang att det är 

ytterst viktigt att snabbt anta det föreslagna 

direktivet om dataskydd för att skapa en 

heltäckande rättslig ram för utbyte av 

uppgifter på området för 

brottsbekämpning. För att det operativa 

samarbetet mellan medlemsstaterna ska 

främjas ytterligare behövs fler 

förtroendeskapande åtgärder. Parlamentet 

stöder därför en förstärkning av europeiska 

utbildnings- och utbytesprogram för 

nationella yrkesutövare på det berörda 

området, i syfte att ytterligare främja en 

europeisk brottsbekämpningskultur.  

6. Europaparlamentet påpekar att 

säkerhetshoten blivit mer varierande, 

internationella, heterogena, fler till antalet 

och asymmetriska. Detta kräver ett 

närmare samarbete över gränserna och 

mellan byråerna. Parlamentet efterlyser ett 

effektivare operativt samarbete mellan 

medlemsstaterna, genom att man i större 

utsträckning använder sig av värdefulla 

befintliga instrument, till exempel 

gemensamma utredningsgrupper, och 

genom att man snabbare och effektivare 

delar relevanta uppgifter och relevant 

information, samtidigt som garantierna för 

dataskydd och integritet respekteras fullt 

ut. Parlamentet understryker i detta 

sammanhang att det är ytterst viktigt att 

snabbt anta det föreslagna direktivet om 

dataskydd för att skapa en heltäckande 

rättslig ram för utbyte av uppgifter på 

området för brottsbekämpning. För att det 

operativa samarbetet mellan 

medlemsstaterna ska främjas ytterligare 

behövs fler förtroendeskapande åtgärder. 

Parlamentet stöder därför en förstärkning 

av europeiska utbildnings- och 

utbytesprogram för nationella yrkesutövare 

på det berörda området.  

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/8 

Ändringsförslag  8 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 
Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0350/2014 
Claude Moraes 
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet 

Förslag till resolution 
Punkt 11 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet betonar vikten av 

samstämdhet mellan säkerhetens inre och 

yttre aspekter. Synergieffekterna bör 

maximeras mellan verktygen inom den 

gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken och rättsliga och inrikes 

frågor (RIF), däribland 

informationsutbyte, polissamarbete och 

rättsligt samarbete med tredjeländer, 

särskilt med hjälp av avtal om ömsesidig 

rättslig hjälp. De principer som fastställs i 

artiklarna 2, 3, 6 och 21 i EU-fördraget 

måste härvid följas till fullo. Parlamentet 

betonar i detta sammanhang att alla 

relevanta aktörer, inklusive EU:s 

samordnare för kampen mot terrorism 

och samordnare för kampen mot 

människohandel, bör ha ett nära 

samarbete där man integrerar såväl 

interna som externa aspekter. 

11. Europaparlamentet betonar att 

utarbetandet och genomförandet av 

strategin för inre säkerhet bör beakta 

samspelet mellan säkerhetspolitikens inre 

och yttre dimensioner, och att de EU-

institutioner och EU-organ som är 

verksamma på området rättsliga och 

inrikes frågor i sitt arbete måste beakta 

dessa dimensioner och fullt ut respektera 

EU-lagstiftningens värden och principer 

(särskilt artiklarna 2, 3, 6 och 21 i EU-

fördraget) och stadgan om de 

grundläggande rättigheterna. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att i sin interna och 

externa politik respektera skyldigheterna 

att respektera och främja de 

grundläggande fri- och rättigheterna och 

de värden och demokratiska principer 

som finns i EU-fördragen och de 

internationella konventioner och avtal 

som de har undertecknat och ratificerat. 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/9 

Ändringsförslag  9 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0350/2014 
Claude Moraes 
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet 

Förslag till resolution 
Punkt 12 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker 

behovet av att skapa tillräckliga 

ekonomiska resurser för att fullt ut 

tillämpa de åtgärder som fastställs i 

strategin för inre säkerhet, och i 

synnerhet för att säkerställa att EU-organ 

såsom Europol och Eurojust utrustas 

tillräckligt för att utföra de uppgifter de 

tilldelas. Parlamentet erkänner i detta 

sammanhang den viktiga roll som 

forskning och innovation kan spela för att 

utveckla verktyg som bidrar till att 

bekämpa terrorism samt allvarlig och 

organiserad brottslighet. 

12. Europaparlamentet erkänner den 

viktiga roll som vetenskaplig forskning på 

olika områden kan spela för att utveckla 

verktyg som bidrar till att på ett bättre sätt 

bekämpa terrorism, allvarlig och 

organiserad brottslighet samt 

människohandel. 

Or. en 

 

 


