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7.7.2015 B8-0676/1 

Predlog spremembe  1 

Gérard Deprez 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. poudarja, da teroristične organizacije in 

organizirane kriminalne skupine spletni 

prostor vse bolj uporabljajo kot sredstvo za 

vse oblike kaznivih dejanj in da 

kibernetska kriminaliteta in kazniva 

dejanja, ki jih omogočajo računalniki in 

splet, pomenijo hudo grožnjo za državljane 

in gospodarstvo EU; ugotavlja, da je v 

digitalni dobi zaradi kibernetske 

kriminalitete potreben nov pristop k 

sodelovanju na področju kazenskega 

pregona in pravosodja; opozarja, da 

tehnološke novosti povečujejo obseg in 

hitrost posledic kibernetske kriminalitete, 

zato poziva Komisijo, naj podrobno 

analizira pooblastila organov kazenskega 

pregona in pravosodnih organov ter 

njihove pravne in tehnične zmožnosti na 

spletu in drugje za učinkovit boj proti 

kibernetski kriminaliteti, pri čemer pa je 

treba poudariti, da morajo vsi ukrepi 

kazenskega pregona strogo spoštovati 

temeljne pravice ter morajo biti potrebni in 

sorazmerni ter skladni s pravom EU in 

nacionalnim pravom; zlasti poziva 

Komisijo, naj zagotovi, da se nikjer v 

Evropski uniji ne bo posegalo v pravico do 

uporabe šifriranja in da države članice ne 

bodo izvajale ukrepov, ki bi odpravljali ali 

omejevali to pravico; poziva Komisijo, naj 

enoti Europola za prijavljanje sumljivih 

spletnih strani dodeli dodatna sredstva, 

45. poudarja, da teroristične organizacije in 

organizirane kriminalne skupine spletni 

prostor vse bolj uporabljajo kot sredstvo za 

vse oblike kaznivih dejanj in da 

kibernetska kriminaliteta in kazniva 

dejanja, ki jih omogočajo računalniki in 

splet, pomenijo hudo grožnjo za državljane 

in gospodarstvo EU; ugotavlja, da je v 

digitalni dobi zaradi kibernetske 

kriminalitete potreben nov pristop k 

sodelovanju na področju kazenskega 

pregona in pravosodja; opozarja, da 

tehnološke novosti povečujejo obseg in 

hitrost posledic kibernetske kriminalitete, 

zato poziva Komisijo, naj podrobno 

analizira pooblastila organov kazenskega 

pregona in pravosodnih organov ter 

njihove pravne in tehnične zmožnosti na 

spletu in drugje za učinkovit boj proti 

kibernetski kriminaliteti, pri čemer pa je 

treba poudariti, da morajo vsi ukrepi 

kazenskega pregona strogo spoštovati 

temeljne pravice ter morajo biti potrebni in 

sorazmerni ter skladni s pravom EU in 

nacionalnim pravom; zlasti poziva 

Komisijo, naj zagotovi, da se nikjer v 

Evropski uniji ne bo posegalo v pravico do 

uporabe šifriranja in da države članice ne 

bodo izvajale ukrepov, ki bi kršile to 

pravico posameznikov, hkrati pa bo z 

ustrezno sodno odobritvijo vedno mogoče 

prestrezanje komunikacij v okviru 
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potrebna za njeno delovanje, namesto da 

izvede notranje razporeditve delovnih 

mest, tudi na račun zmanjšanja zaposlenih 

pri evropskem centru proti kibernetski 

kriminaliteti, kjer ne sme biti premalo 

osebja; 

policijske preiskave ali sodnega postopka; 

poziva Komisijo, naj enoti Europola za 

prijavljanje sumljivih spletnih strani dodeli 

dodatna sredstva, potrebna za njeno 

delovanje, namesto da izvede notranje 

razporeditve delovnih mest, tudi na račun 

zmanjšanja zaposlenih pri evropskem 

centru proti kibernetski kriminaliteti, kjer 

ne sme biti premalo osebja; 

Or. en 
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Gérard Deprez 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. nasprotuje zamisli, da bi oborožena in 

izvidniška brezpilotna letala uporabili kot 

sredstvo v boju proti migracijam in proti 

akterjem organiziranega kriminala, ki se 

ukvarjajo s trgovino z ljudmi, zlasti v 

Severni Afriki; poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

predloži osnutek skupnega stališča o 

uporabi oboroženih brezpilotnih letal v 

skladu z resolucijo Parlamenta z dne 27. 

februarja 2014 o uporabi oboroženih 

brezpilotnih letal1; 

____________ 

1 P7_TA(2014)0172. 

 

26. nasprotuje zamisli, da bi oborožena 

brezpilotna letala uporabili kot sredstvo v 

boju proti nezakonitim migracijam, zlasti v 

Severni Afriki; poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

predloži osnutek skupnega stališča o 

uporabi oboroženih brezpilotnih letal v 

skladu z resolucijo Parlamenta z dne 27. 

februarja 2014 o uporabi oboroženih 

brezpilotnih letal1; 

 

____________ 

1 P7_TA(2014)0172. 

 

Or. en 

 

 


