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Ändringsförslag  1 
Gérard Deprez 
för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0676/2015 
Claude Moraes 
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Den europeiska säkerhetsagendan 

Förslag till resolution 
Punkt 45 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet betonar att 

terroristorganisationer och organiserade 

brottsliga sammanslutningar i allt högre 

grad utnyttjar cyberrymden för att 

underlätta alla former av brott, och att 

cyberrymden och brott som underlättas av 

it-användning utgör ett allvarligt hot mot 

EU:s medborgare och ekonomi. 

Parlamentet noterar att it-brottslighet 

kräver en ny strategi för brottsbekämpning 

och rättsligt samarbete i den digitala 

tidsåldern. Parlamentet påpekar att den nya 

tekniska utvecklingen gör att 

it-brottsligheten får mera vittgående 

effekter som snabbare gör sig gällande, och 

uppmanar därför kommissionen att 

ingående analysera de brottsbekämpande 

och rättsliga myndigheternas befogenheter 

och deras lagliga och tekniska kapacitet 

online och offline, i syfte att göra det 

möjligt för dem att hantera it-brottsligheten 

effektivt, och betonar samtidigt att alla 

brottsbekämpande åtgärder strikt måste 

respektera de grundläggande rättigheterna, 

vara nödvändiga och proportionerliga och 

följa EU-lagstiftningen och nationell 

lagstiftning. Parlamentet uppmanar särskilt 

kommissionen att säkerställa att rätten att 

använda kryptering förblir ograverad i hela 

Europeiska unionen och att inga åtgärder 

genomförs av medlemsstaterna i syfte att 

upphäva eller begränsa denna rätt. 

45. Europaparlamentet betonar att 

terroristorganisationer och organiserade 

brottsliga sammanslutningar i allt högre 

grad utnyttjar cyberrymden för att 

underlätta alla former av brott, och att 

cyberrymden och brott som underlättas av 

it-användning utgör ett allvarligt hot mot 

EU:s medborgare och ekonomi. 

Parlamentet noterar att it-brottslighet 

kräver en ny strategi för brottsbekämpning 

och rättsligt samarbete i den digitala 

tidsåldern. Parlamentet påpekar att den nya 

tekniska utvecklingen gör att 

it-brottsligheten får mera vittgående 

effekter som snabbare gör sig gällande, och 

uppmanar därför kommissionen att 

ingående analysera de brottsbekämpande 

och rättsliga myndigheternas befogenheter 

och deras lagliga och tekniska kapacitet 

online och offline, i syfte att göra det 

möjligt för dem att hantera it-brottsligheten 

effektivt, och betonar samtidigt att alla 

brottsbekämpande åtgärder strikt måste 

respektera de grundläggande rättigheterna, 

vara nödvändiga och proportionerliga och 

följa EU-lagstiftningen och nationell 

lagstiftning. Parlamentet uppmanar särskilt 

kommissionen att säkerställa att rätten att 

använda kryptering förblir ograverad i hela 

Europeiska unionen och att, medan 

avlyssningar inom ramen för 

polisutredningar eller rättsliga 
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Parlamentet uppmanar kommissionen att 

ge Interpols enhet för anmälan av innehåll 

på internet de extra resurser som krävs för 

dess funktion i stället för att utföra interna 

omfördelningar av tjänster, inbegripet 

personal vid Europeiska it-brottscentrumet 

(EC3), som inte får vara underbemannat. 

förfaranden alltid är möjliga med stöd av 

nödvändiga rättsliga tillstånd, se till att 

inga åtgärder som inverkar på den 

enskilda individens rätt att använda 

kryptering genomförs av medlemsstaterna. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

ge Interpols enhet för anmälan av innehåll 

på internet de extra resurser som krävs för 

dess funktion i stället för att utföra interna 

omfördelningar av tjänster, inbegripet 

personal vid Europeiska it-brottscentrumet 

(EC3), som inte får vara underbemannat. 

Or. en 
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Ändringsförslag  2 
Gérard Deprez 
för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0676/2015 
Claude Moraes 
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Den europeiska säkerhetsagendan 

Förslag till resolution 
Punkt 26 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet motsätter sig idén 

att använda bestyckade drönare och 

övervakningsdrönare, särskilt i 

Nordafrika, som ett instrument i kampen 

mot migration och aktörer inom 

organiserad brottslighet som är 

involverade i människohandel. 

Parlamentet uppmanar vice 

ordföranden/den höga representanten att 

lägga fram ett förslag till gemensam 

ståndpunkt om användningen av 

bestyckade drönare i linje med 

parlamentets resolution av den 27 februari 

2014 om användningen av bestyckade 

drönare
1
. 

26. Europaparlamentet motsätter sig idén 

att använda bestyckade drönare, särskilt i 

Nordafrika, som ett instrument för att 

bekämpa irreguljär migration. Parlamentet 

uppmanar vice ordföranden/den höga 

representanten att lägga fram ett förslag till 

gemensam ståndpunkt om användningen 

av bestyckade drönare i linje med 

parlamentets resolution av den 27 februari 

2014 om användningen av bestyckade 

drönare
1
. 

_______________________ _______________________ 
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