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Amendamentul 1 
Gérard Deprez 
în numele Grupului ALDE 
 
Propunere de rezoluție B8-0676/2015 
Claude Moraes 
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Agenda europeană de securitate 

Propunere de rezoluție 
Punctul 45 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. subliniază că organizațiile teroriste și 
grupurile infracționale organizate folosesc 
într-o măsură tot mai mare spațiul 
cibernetic pentru a facilita toate formele de 
criminalitate și că criminalitatea 
informatică și criminalitatea facilitată de 
mijloacele informatice reprezintă o 
amenințare majoră la adresa cetățenilor și a 
economiei UE; observă că, în era digitală, 
criminalitatea informatică necesită o nouă 
abordare a cooperării judiciare și în materie 
de aplicare a legii; semnalează că noile 
evoluții tehnologice măresc impactul 
criminalității informatice, în ceea ce 
privește amploarea și rapiditatea, și 
solicită, prin urmare, Comisiei să efectueze 
o analiză aprofundată a competențelor 
autorităților judiciare și de aplicare a legii, 
precum și a capacităților legale și tehnice 
ale acestora, atât online, cât și offline, 
pentru a le permite să combată 
criminalitatea informatică în mod eficace, 
subliniind totodată că toate măsurile de 
punere în aplicare trebuie să respecte cu 
strictețe drepturile fundamentale, să fie 
necesare și proporționale și să fie conforme 
cu dreptul UE și cu dreptul național; 
solicită, în special, Comisiei să se asigure 
că dreptul de a folosi criptarea rămâne 
intact în toată Uniunea Europeană și că 
statele membre nu vor aplica nicio măsură 
pentru a aboli sau a limita acest drept; 

45. subliniază că organizațiile teroriste și 
grupurile infracționale organizate folosesc 
într-o măsură tot mai mare spațiul 
cibernetic pentru a facilita toate formele de 
criminalitate și că criminalitatea 
informatică și criminalitatea facilitată de 
mijloacele informatice reprezintă o 
amenințare majoră la adresa cetățenilor și a 
economiei UE; observă că, în era digitală, 
criminalitatea informatică necesită o nouă 
abordare a cooperării judiciare și în materie 
de aplicare a legii; semnalează că noile 
evoluții tehnologice măresc impactul 
criminalității informatice, în ceea ce 
privește amploarea și rapiditatea, și 
solicită, prin urmare, Comisiei să efectueze 
o analiză aprofundată a competențelor 
autorităților judiciare și de aplicare a legii, 
precum și a capacităților legale și tehnice 
ale acestora, atât online, cât și offline, 
pentru a le permite să combată 
criminalitatea informatică în mod eficace, 
subliniind totodată că toate măsurile de 
punere în aplicare trebuie să respecte cu 
strictețe drepturile fundamentale, să fie 
necesare și proporționale și să fie conforme 
cu dreptul UE și cu dreptul național; 
solicită, în special, Comisiei să se asigure 
că dreptul de a folosi criptarea rămâne 
intact în toată Uniunea Europeană și că, 
deși interceptarea comunicațiilor în 
cadrul unei anchete a poliției sau al unei 



 

AM\1068096RO.doc  PE559.045v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

solicită Comisiei să aloce Unității de 
semnalare a conținutului online a Europol 
resursele suplimentare necesare pentru 
funcționare, mai degrabă decât să recurgă 
la redistribuirea internă a posturilor, 
inclusiv a personalului Centrului european 
de combatere a criminalității informatice 
(EC3), care nu trebuie să rămână cu 
personal insuficient; 

proceduri judiciare poate fi întotdeauna 
posibilă dacă este aprobată de autoritățile 
judiciare competente, statele membre nu 
vor aplica nicio măsură care să aducă 
atingere dreptului persoanelor de a folosi 
criptarea; solicită Comisiei să aloce 
Unității de semnalare a conținutului online 
a Europol resursele suplimentare necesare 
pentru funcționare, mai degrabă decât să 
recurgă la redistribuirea internă a 
posturilor, inclusiv a personalului Centrului 
european de combatere a criminalității 
informatice (EC3), care nu trebuie să 
rămână cu personal insuficient; 

Or. en 
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Amendamentul 2 
Gérard Deprez 
în numele Grupului ALDE 
 
Propunere de rezoluție B8-0676/2015 
Claude Moraes 
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Agenda europeană de securitate 

Propunere de rezoluție 
Punctul 26 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. se opune ideii utilizării dronelor 
înarmate și dronelor de supraveghere, în 
special în Africa de Nord, ca instrument în 
lupta împotriva migrației și a actorilor 
criminalității organizate implicați în 
traficul de persoane; îndeamnă VP/ÎR să 
prezinte un proiect de poziție comună 
privind utilizarea dronelor armate în 
conformitate cu Rezoluția Parlamentului 
din 27 februarie 2014 referitoare la 
utilizarea dronelor înarmate1; 

____________ 

P7_TA(2014)0172. 
 

26. se opune ideii utilizării dronelor 
înarmate în special în Africa de Nord, ca 
instrument de combatere a migrației 
clandestine; îndeamnă VP/ÎR să prezinte 
un proiect de poziție comună privind 
utilizarea dronelor armate în conformitate 
cu Rezoluția Parlamentului din 
27 februarie 2014 referitoare la utilizarea 
dronelor înarmate1; 

 

____________ 

P7_TA(2014)0172. 
 

Or. en 

 
 


