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7.7.2015 B8-0676/3 

Amendamentul 3 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 
Considerentul A 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât amenințările la adresa 

securității interne a Uniunii au devenit mai 
complexe, hibride, asimetrice, 
neconvenționale, internaționale, cu o 
evoluție rapidă și dificil de prevăzut, 
depășind capacitatea oricărui stat membru 

și, prin urmare, necesită mai mult decât 
oricând o abordare coerentă, globală, pe 
mai multe niveluri și un răspuns coordonat 

la nivelul UE, care să țină seama pe deplin 
de respectarea drepturilor fundamentale; 

A. întrucât amenințările la adresa 

securității interne a Uniunii au devenit mai 
complexe, hibride și internaționale 
depășind capacitatea oricărui stat membru 

și, prin urmare, necesită mai mult decât 
oricând o abordare coerentă, globală, pe 

mai multe niveluri și un răspuns coordonat 
din partea UE și a statelor sale membre, 
care să țină seama pe deplin de respectarea 

drepturilor fundamentale; întrucât, în 
pofida unor evoluții a gravității 
amenințărilor, reacțiile la cauzele acestor 
amenințări au avut de mulți ani un 
caracter represiv, chiar militar în anumite 
circumstanțe, și au agravat situațiile de 
conflict și revoltele din diferite țări, în 
special în imediata apropiere a UE, fără 
să fi rezolvat amenințările; întrucât 
această agendă propusă nu oferă o 
analiză completă și fiabilă a 
amenințărilor și a cauzelor acestora, nici 
nu implică o evaluare a măsurilor și a 
instrumentelor existente și, prin urmare, 
nu constituie o bază adecvată pentru 
diferitele priorități operaționale și 
măsurile propuse de Comisie; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/4 

Amendamentul 4 
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 
Considerentul Aa (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât propunerea Comisiei vizând 
Agenda europeană de securitate, pentru 
perioada 2015-2020 are la bază parțial 
recentele atacuri teroriste de la începutul 
2015, în cazul cărora au jucat un rol 
central lipsa de cooperare și schimbul de 
informații între diferitele servicii de poliție 
și de informații, atât intern cât și între 
statele membre;  
 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/5 

Amendamentul 5 
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 
Considerentul E 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât libertatea, securitatea și justiția 
sunt obiective care trebuie urmărite în 
paralel; întrucât, pentru a asigura libertatea 

și dreptatea, măsurile de securitate ar trebui 
deci să respecte întotdeauna drepturile 

fundamentale în conformitate cu principiile 
necesității și proporționalității și să fie 
supuse unui control democratic adecvat și 

principiului răspunderii; întrucât în agenda 
europeană de securitate nu sunt tratate 
suficient aspectele care țin de justiție; 

E. întrucât libertatea, securitatea și justiția 
sunt obiective care trebuie urmărite în 
paralel; întrucât, pentru a asigura libertatea 

și dreptatea, măsurile de securitate ar trebui 
deci să respecte întotdeauna democrația, 
statul de drept și drepturile fundamentale, 
în conformitate cu principiile necesității și 
proporționalității și să fie supuse unui 

control democratic adecvat și principiului 
răspunderii; întrucât în agenda europeană 
de securitate nu sunt tratate suficient 
aspectele care țin de justiție și de 
prevenire; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/6 

Amendamentul 6 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 
Considerentul F 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât o serie de cauze majore ale 
infracțiunilor, cum ar fi creșterea 
inegalității, sărăcia și violența rasială sau 

xenofobă, nu pot fi soluționate numai prin 
măsuri de securitate, ci trebuie tratate într-

un context politic mai amplu, care să 
includă politici sociale, de ocupare a forței 
de muncă și politici educaționale, culturale 

și externe;  

F. întrucât o serie de cauze majore ale 
infracțiunilor, cum ar fi creșterea 
inegalității, sărăcia, violența rasială sau 

xenofobă și crimele motivate de ură, nu 
pot fi soluționate numai prin măsuri de 

securitate, ci trebuie tratate într-un context 
politic mai amplu, care să includă politici 
sociale, de ocupare a forței de muncă și 

politici educaționale, culturale și externe 
mai bune;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/7 

Amendamentul 7 
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 
Considerentul J 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât criminalitatea informatică și 
criminalitatea facilitată de folosirea 
internetului afectează securitatea 

cetățenilor din UE, piața internă și 
drepturile de proprietate intelectuală și 
prosperitatea Uniunii Europene; întrucât, 
de exemplu, botneturile, ca formă de 
criminalitate informatică, afectează 
concomitent milioane de calculatoare și 
mii de ținte; 

J. întrucât criminalitatea informatică și 
criminalitatea facilitată de folosirea 
internetului afectează siguranța și 
securitatea persoanelor care trăiesc în UE, 
bunăstarea și prosperitatea Uniunii 

Europene; 

 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/8 

Amendamentul 8 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 
Considerentul K 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât linia de demarcație dintre 
securitatea internă și externă este din ce 
în ce mai neclară, fapt care impune o 
cooperare mai strânsă și o coordonare 
mai bună între statele membre, care să 
conducă la o abordare globală și 
multidimensională, 

eliminat 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/9 

Amendamentul 9 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 1 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută Agenda europeană de securitate 
pentru perioada 2015-2020, propusă de 
Comisie, și prioritățile stabilite în acest 

document; consideră că, în contextul 
provocărilor cu care se confruntă în prezent 

Uniunea Europeană, terorismul, 
radicalizarea, criminalitatea 
transfrontalieră organizată și criminalitatea 

informatică sunt cele mai grave amenințări 
ce impun acțiuni coordonate la nivel 
național, la nivelul UE și la nivel mondial; 
subliniază că agenda ar trebui structurată 
flexibil pentru a răspunde unor eventuale 

noi provocări în viitor; 

1. ia act de Agenda europeană de securitate 
pentru perioada 2015-2020, propusă de 
Comisie, și prioritățile stabilite în acest 

document; consideră că, în contextul 
provocărilor cu care se confruntă în prezent 

Uniunea Europeană, terorismul, 
extremismul violent, criminalitatea 
transfrontalieră organizată și criminalitatea 

informatică sunt cele mai grave amenințări 
ce impun acțiuni coordonate la nivel 
național, la nivelul UE și la nivel mondial; 
subliniază că agenda ar trebui structurată 
flexibil pentru a răspunde unor eventuale 

noi provocări în viitor; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/10 

Amendamentul 10 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 1 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. regretă profund faptul că Comisia nu 
a făcut o evaluare aprofundată și 
cuprinzătoare a eficienței și eficacității 
măsurilor și acțiunilor întreprinse ca 
parte a Strategiei de securitate internă 
(SSI) sau a impactului acestora asupra 
drepturilor fundamentale, a libertăților 
publice și a respectării statului de drept, și 
nici a măsurilor adoptate și implementate 
de statele membre în cadrul SSI; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/11 

Amendamentul 11 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 1 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1b. cere din nou suspendarea acordurilor 
internaționale cum ar fi acordurile 
privind registrul cu numele pasagerilor 
(PNR) cu Statele Unite ale Americii și 
Australia, acordul privind Programul de 
urmărire a finanțărilor în scopuri 
teroriste (TFTP cu SUA și așa-numitul 
acord ,,Safe Harbourˮ, și cere 
suspendarea tuturor propunerilor 
legislative actuale ale UE, în special 
proiectul de directivă UE privind PNR, 
având în vedere lipsa oricărei dovezi 
privind proporționalitatea sau necesitatea; 
își reiterează apelul de a suspenda 
negocierile privind propunerea UE 
privind PNR până ce Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene (CJUE) va emite o 
hotărâre cu privire la Acordul UE-
Canada privind PNR, iar Comisia va 
evaluat pe deplin hotărârea CJUE din 8 
aprilie 2014, în cauzele conexe-C 293/12 
și C-594/12 (Digital Rights Irlanda și 
SEITLINGER și alții); 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/12 

Amendamentul 12 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 2 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. deplânge deficiențele din analiza 
cauzelor terorismului propusă de Comisie, 
și regretă că analiza ia în discuție numai 
o mică parte din actele teroriste, 
supraestimând și denaturând 
dimensiunea externă a acestor acte; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/13 

Amendamentul 13 
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 5 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. regretă că, în pofida adoptării Tratatului 
de la Lisabona care permite intervenția UE 
în chestiuni care țin de libertate, securitate 

și justiție, nu a fost încă instituită o 
guvernare europeană reală a acestui 
spațiu; 

5. regretă că, în pofida adoptării Tratatului 
de la Lisabona care permite intervenția UE 
în chestiuni care țin de libertate, securitate 

și justiție, nu s-a înregistrat niciun 
progres semnificativ în aceste aspecte și 
că, de fapt, se poate observa în măsurile 
propuse în domeniul justiției și afacerilor 
interne (JAI) o tendință regresivă din 
perspectiva respectării drepturilor 
fundamentale; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/14 

Amendamentul 14 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 7 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. salută faptul că agenda pune un accent 
deosebit pe drepturile fundamentale și, în 
special, angajamentul Comisiei de a evalua 

în mod strict orice măsură de securitate 
propusă, nu numai din perspectiva 

realizării obiectivelor stabilite, ci și din 
perspectiva respectării drepturilor 
fundamentale; subliniază că Comisia 
trebuie să implice în evaluarea sa toate 
organismele și agențiile relevante ale UE, 
în special Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale, Autoritatea europeană 
pentru protecția datelor, Europol și 

Eurojust; cere Comisiei să furnizeze toate 
informațiile și întreaga documentație 
pentru această evaluare, pentru a permite 

Parlamentului să își exercite controlul 
democratic într-un mod eficient;  

 

7. salută faptul că agenda pune un accent 
deosebit pe drepturile fundamentale și, în 
special, angajamentul Comisiei de a evalua 

în mod strict orice măsură de securitate 
propusă, nu numai din perspectiva 

realizării obiectivelor stabilite, ci și din 
perspectiva respectării drepturilor 
fundamentale; regretă că nu s-a făcut 
nicio evaluare a instrumentelor și 
măsurilor existente înainte de prezentarea 
acestei agende; cere Comisiei să implice 
în evaluarea sa toate organismele și 
agențiile relevante ale UE, în special 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale, 
Autoritatea europeană pentru protecția 
datelor, Europol și Eurojust; cere Comisiei 

să furnizeze toate informațiile și întreaga 
documentație pentru această evaluare, 

pentru a permite Parlamentului să își 
exercite controlul democratic într-un mod 
eficient;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/15 

Amendamentul 15 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 8 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. reamintește, în acest sens, faptul că PE a 
condamnat măsurile care permit colectarea 
generalizată și sistematică de date cu 

caracter personal ale unor persoane 
nevinovate, având în vedere posibilele 

efecte negative asupra dreptului la un 
proces echitabil, nediscriminării, protecției 
vieții private și a datelor, libertății presei, 

libertății de gândire și de expresie și a 
libertății de întrunire și de asociere, și care 
prezintă un potențial însemnat de folosire 
abuzivă a informațiilor colectate împotriva 
adversarilor politici; își exprimă profunde 
îndoieli cu privire la utilitatea măsurilor 
de supraveghere în masă, deoarece adesea 
ele au o arie de aplicare prea vastă și ca 
urmare, produc prea multe rezultate fals 
pozitive și negative; avertizează cu privire 

la pericolul ca măsurile de supraveghere în 
masă să oculteze necesitatea de a investi în 
măsurile de aplicare a legii poate mai puțin 

costisitoare, mai eficiente și mai puțin 
intruzive; 

8. reamintește, în acest sens, faptul că PE a 
condamnat măsurile care permit colectarea 
generalizată și sistematică de date cu 

caracter personal ale unor persoane 
nevinovate, încălcând legislația UE și cu 
un dispreț clar pentru principiile 
necesității și proporționalității în plan 
juridic, având în vedere posibilele efecte 

negative asupra dreptului la un proces 
echitabil, nediscriminării, protecției vieții 
private și a datelor, libertății presei, 
libertății de gândire și de expresie și a 
libertății de întrunire și de asociere, și care 

prezintă un potențial însemnat de folosire 
abuzivă a informațiilor colectate împotriva 
adversarilor politici; condamnă măsurile 
de supraveghere în masă ca o practică 
ilegală de colectare masivă a datelor ce 
afectează prezumția de nevinovăție și 
încalcă cerința legală a proporționalității 
și necesității pentru orice măsură care 
încalcă drepturile omului într-o societate 
democratică; avertizează cu privire la 

pericolul ca măsurile de supraveghere în 
masă să oculteze necesitatea de a investi în 
măsurile de aplicare a legii poate mai puțin 

costisitoare, mai eficiente și mai puțin 
intruzive; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/16 

Amendamentul 16 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 23 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. observă că granițele dintre securitatea 
externă și cea internă sunt tot mai neclare 
și salută, prin urmare, angajamentul 

Comisiei de a asigura sinergia între 
dimensiunea internă și externă a politicii de 

securitate; invită Comisia și statele membre 
să evalueze periodic impactul agendei 
asupra strategiei de securitate externă a UE 

și viceversa, inclusiv în ceea ce privește 
obligațiile legate de respectarea și 
promovarea libertăților și drepturilor 
fundamentale și a valorilor și principiilor 
democratice stabilite de convențiile și 

acordurile internaționale pe care acestea le-
au ratificat sau le-au semnat; subliniază că 
este necesar să se consolideze în 
continuare legăturile, sinergiile și 
coerența dintre cele două documente, în 
special pentru abordarea noilor 
amenințări transversale hibride cu care se 
confruntă Europa, respectând totodată 
valorile și drepturile fundamentale ale 
Uniunii; invită Comisia să prezinte în mod 

regulat Parlamentului rapoarte cu privire la 
toate acțiunile viitoare menite să dezvolte 
legăturile dintre dimensiunile internă și 

externă ale politicii de securitate și la 
cooperarea sa cu țările terțe în domeniul 

securității, pentru ca Parlamentul să fie în 
măsură să își exercite dreptul de control 
democratic alături de parlamentele 

23. cere angajamentul Comisiei în 
asigurarea sinergiei între dimensiunea 
internă și externă a politicii de securitate; 

invită Comisia și statele membre să 
evalueze periodic impactul agendei asupra 

strategiei de securitate externă a UE și 
viceversa, inclusiv în ceea ce privește 
obligațiile legate de respectarea și 

promovarea libertăților și drepturilor 
fundamentale și a valorilor și principiilor 
democratice stabilite de convențiile și 
acordurile internaționale pe care acestea le-
au ratificat sau le-au semnat; invită 

Comisia să prezinte în mod regulat 
Parlamentului rapoarte cu privire la toate 
acțiunile viitoare menite să dezvolte 

legăturile dintre dimensiunile internă și 
externă ale politicii de securitate și la 

cooperarea sa cu țările terțe în domeniul 
securității, pentru ca Parlamentul să fie în 
măsură să își exercite dreptul de control 

democratic alături de parlamentele 
naționale; 
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naționale; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/17 

Amendamentul 17 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 24 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. solicită includerea în acordurile de 

cooperare cu țările terțe a unor clauze 
deosebit de ferme privind drepturile 
omului, în special în Africa de Nord și în 
regiunea Golfului în ceea ce privește 
cooperarea în materie de securitate; 
solicită reexaminarea cooperării cu țările 
nedemocratice ale căror rezultate în ceea ce 
privește respectarea drepturilor omului lasă 

de dorit; 

24. solicită includerea în acordurile de 

cooperare cu țările terțe a unor clauze 
deosebit de ferme privind drepturile 
omului, care ar trebui să fie aplicate și 
monitorizate pe deplin și în mod adecvat; 
solicită reexaminarea cooperării cu țările 

nedemocratice ale căror rezultate în ceea ce 
privește respectarea drepturilor omului lasă 
de dorit; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/18 

Amendamentul 18 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 27 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. ia act de apelul urgent al Comisiei 
pentru finalizarea procedurilor în vederea 
adoptării Directivei privind registrul cu 
numele pasagerilor (PNR) european; își 
reafirmă angajamentul de a depune 
eforturi pentru finalizarea sa până la 
sfârșitul anului; subliniază că Directiva 
privind PNR ar trebui să respecte 
drepturile fundamentale și standardele în 
materie de protecție a datelor, inclusiv 
jurisprudența aplicabilă a Curții de 
Justiție, oferind totodată un instrument 
eficient la nivelul UE; invită Comisia să 
sprijine în continuare acest proces 
furnizând orice elemente suplimentare 
pertinente pentru necesitatea și 
proporționalitatea unei Directive privind 
PNR european; solicită ca orice 
propunere viitoare de creare de noi 
instrumente în domeniul securității, cum 
este PNR, să includă în mod sistematic 
mecanisme pentru schimbul de informații 
și cooperarea între statele membre; 

eliminat 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/19 

Amendamentul 19 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 30 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. salută măsurile prevăzute în agendă în 
vederea combaterii terorismului și a 
finanțării activităților teroriste, a 

contracarării amenințării pe care o 
reprezintă resortisanții și rezidenții UE care 

se deplasează în străinătate în scopuri 
teroriste („combatanții străini”) și a 
prevenirii radicalizării; ia act de noua 

structură propusă a Centrului european de 
combatere a terorismului ce urmează să fie 
înființat în cadrul Europol și invită Comisia 
să clarifice în mai mare măsură rolul exact 
al acestuia, sarcinile, competențele și 

controlul, în special având în vedere 
necesitatea asigurării unui control 
democratic și juridic corespunzător la 

nivelurile adecvate, inclusiv prin revizuirea 
în curs a mandatului Europol; subliniază că 

schimbul intensificat de informații între 
statele membre este esențial în lupta 
împotriva terorismului și că acesta ar trebui 

să aibă loc pe o bază mai structurală; 

30. ia act de măsurile prevăzute în agendă 
în vederea combaterii terorismului și a 
finanțării activităților teroriste, a 

contracarării amenințării pe care o 
reprezintă resortisanții și rezidenții UE care 

se deplasează în străinătate în scopuri 
teroriste și a prevenirii extremismului 
violent; ia act de noua structură propusă a 

Centrului european de combatere a 
terorismului ce urmează să fie înființat în 
cadrul Europol și invită Comisia să 
clarifice în mai mare măsură rolul exact al 
acestuia, sarcinile, competențele și 

controlul, în special având în vedere 
necesitatea asigurării unui control 
democratic și juridic corespunzător la 

nivelurile adecvate, inclusiv prin revizuirea 
în curs a mandatului Europol; subliniază că 

schimbul intensificat de informații între 
statele membre este esențial în lupta 
împotriva terorismului și că acesta ar trebui 

să aibă loc pe o bază mai structurală; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/20 

Amendamentul 20 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 33 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. subliniază că, pentru înlăturarea 
amenințării reprezentate de combatanții 
străini și de teroriști în general, este 

necesară o abordare pe mai multe niveluri 
care implică abordarea cuprinzătoare a 

factorilor ce stau la baza fenomenului, 
precum radicalizarea, dezvoltarea 
coeziunii și incluziunii sociale și facilitarea 

reintegrării prin promovarea toleranței 
politice și religioase, analizarea și 
contrabalansarea instigărilor la comiterea 
de acte teroriste propagate online, 
împiedicarea plecărilor în vederea aderării 

la organizații teroriste, prevenirea și 
stoparea recrutărilor și angajărilor în 
conflicte armate, întreruperea sprijinului 

financiar acordat organizațiilor teroriste și 
persoanelor care doresc să li se alăture, 

asigurarea urmăririi penale ferme, dacă 
este cazul, și punerea la dispoziția 
autorităților de aplicare a legii a 

instrumentelor adecvate pentru a-și 
îndeplini sarcinile respectând pe deplin 

drepturile fundamentale; 

33. subliniază că, pentru înlăturarea 
amenințării reprezentate de combatanții 
străini și de teroriști în general, este 

necesară o abordare pe mai multe niveluri 
care implică abordarea cuprinzătoare a 

factorilor ce stau la baza fenomenului, 
precum extremismul violent, dezvoltarea 
coeziunii și incluziunii sociale și facilitarea 

reintegrării prin promovarea toleranței 
politice și religioase, analizarea și 
contrabalansarea instigărilor la comiterea 
de acte teroriste propagate online, 
împiedicarea plecărilor în vederea aderării 

la organizații teroriste, prevenirea și 
stoparea recrutărilor și angajărilor în 
conflicte armate, întreruperea sprijinului 

financiar acordat organizațiilor teroriste și 
persoanelor care doresc să li se alăture, 

asigurarea urmăririi penale ferme, dacă 
este cazul, și punerea la dispoziția 
autorităților de aplicare a legii a 

instrumentelor adecvate pentru a-și 
îndeplini sarcinile respectând pe deplin 
statul de drept și drepturile fundamentale; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/21 

Amendamentul 21 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst  
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 34 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. invită Comisia să elaboreze, împreună 
cu statele membre, o veritabilă strategie 
privind combatanții europeni – care 
lipsește în prezent din agenda de 
securitate – și în special acei combatanți 
care se întorc din zonele de conflict și 
doresc să părăsească organizațiile teroriste 
care i-au recrutat, manifestându-și dorința 

de a se reintegra în societate; consideră că 
ar trebui acordată o atenție specială 
situației tinerilor combatanți europeni; 

34. invită Comisia să elaboreze, împreună 
cu statele membre, o veritabilă strategie 
privind acele persoane care se întorc din 

zonele de conflict și doresc să părăsească 
organizațiile teroriste care i-au recrutat, 

manifestându-și dorința de a se reintegra în 
societate; consideră că ar trebui acordată o 
atenție specială situației tinerilor europeni 
care s-au alăturat unor organizații 
teroriste; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/22 

Amendamentul 22 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 
Subtitlul de dinaintea punctului 36 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Radicalizarea Extremismul violent 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/23 

Amendamentul 23 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 36 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. este de acord că prevenirea 
radicalizării ar trebui să fie o prioritate 
pentru UE; regretă lipsa din agendă a 
unor măsuri mai concrete de combatere a 
radicalizării în Europa și solicită Comisiei 
să întreprindă acțiuni urgente și 
cuprinzătoare pentru a intensifica 
măsurile de prevenire a radicalizării și a 
extremismului violent, împiedicând 
propagarea ideologiilor extremiste și 
favorizând integrarea și incluziunea; 
invită Comisia să consolideze Rețeaua de 
sensibilizare cu privire la radicalizare 
(RAN), care reunește toți actorii importanți 
implicați în inițiative de combatere a 
radicalizării la nivel local, și să clarifice 

mandatul, sarcinile și sfera competențelor 
noului Centru de excelență propus al RAN; 
recomandă ca structura acestuia să includă 
și factori de decizie locali și naționali, 
pentru a asigura transpunerea în practică a 

recomandărilor elaborate de experți și de 
părțile interesate; solicită măsuri mai 
îndrăznețe de combatere a radicalizării pe 
internet și a utilizării site-urilor sau 
platformelor de socializare online pentru 
răspândirea ideologiilor radicale în 
Europa; salută înființarea unei Unități de 
semnalare a conținutului online în cadrul 
Europol, menită să sprijine statele 
membre în identificarea și eliminarea 

36. este de acord că prevenirea 
extremismului violent ar trebui să fie o 
prioritate pentru UE; invită Comisia să 

consolideze Rețeaua de sensibilizare cu 
privire la radicalizare (RAN), care reunește 

toți actorii importanți implicați în inițiative 
de combatere a extremismului violent la 
nivel local, și să clarifice mandatul, 

sarcinile și sfera competențelor noului 
Centru de excelență propus al RAN; 
recomandă ca structura acestuia să includă 
și factori de decizie locali și naționali, 
pentru a asigura transpunerea în practică a 

recomandărilor elaborate de experți și de 
părțile interesate;  
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conținutul extremist violent de pe internet, 
cu cooperarea întreprinderilor din 
domeniu, și solicită Comisiei să asigure 
resursele suplimentare necesare pentru 
funcționarea acesteia; regretă lipsa unor 
măsuri concrete de consolidare a rolului 
internetului ca instrument de sensibilizare 
cu privire la radicalizare și, în special, de 
difuzare online a unor contradiscursuri, 
în mod proactiv, pentru a contracara 
propaganda teroristă; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/24 

Amendamentul 24 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 37 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. subliniază că o politică de securitate de 
succes trebuie să abordeze factorii ce stau 
la baza extremismului, precum 
radicalizarea, intoleranța și discriminarea, 
prin promovarea toleranței politice și 

religioase, dezvoltarea coeziunii și 
incluziunii sociale și facilitarea reintegrării; 

37. subliniază că o politică de securitate de 
succes trebuie să abordeze factorii ce stau 
la baza extremismului, precum 
extremismul violent, intoleranța și 
discriminarea, prin promovarea toleranței 

politice și religioase, dezvoltarea coeziunii 
și incluziunii sociale și facilitarea 
reintegrării; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/25 

Amendamentul 25 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 38 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. consideră că ar trebui elaborate studii 
de cercetare aprofundate și măsuri 
concrete, cu sprijinul financiar și 

operațional al Comisiei, pentru a promova 
și a împărtăși cu toți cetățenii europeni, 

prin intermediul unor canale de comunicare 
eficace, valorile noastre comune de 
toleranță, pluralism, respectarea libertății 

de exprimare și de conștiință și a 
drepturilor noastre fundamentale în 
general; consideră că agenda ar trebui să 
sublinieze, de asemenea, necesitatea 
combaterii concepțiilor greșite privind 

religiile, în special islamul, care nu joacă, 
în sine, niciun rol în radicalizare și 
terorism; 

38. consideră că ar trebui elaborate studii 
de cercetare aprofundate și măsuri 
concrete, cu sprijinul financiar și 

operațional al Comisiei, pentru a promova 
și a împărtăși cu toți cetățenii europeni, 

prin intermediul unor canale de comunicare 
eficace, valorile comune de toleranță, 
pluralism, respectarea libertății de 

exprimare și de conștiință și a drepturilor 
noastre fundamentale în general; consideră 
că agenda ar trebui să sublinieze, de 
asemenea, necesitatea combaterii 
concepțiilor greșite privind religiile, în 

special islamul, care nu joacă, în sine, 
niciun rol în extremismul violent și 
terorism; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/26 

Amendamentul 26 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 39 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. își exprimă preocuparea în legătură 
cu recenta creștere, inclusiv pe internet, a 
numărului de incidente infracționale 
motivate de ură cărora le cad victime 
cetățeni europeni; solicită statelor 
membre să își protejeze cetățenii de 
atacuri viitoare și să împiedice incitarea 
la ură și orice act de intoleranță bazat pe 
origine, credință sau religie, inclusiv prin 
activități educative destinate tinerilor și 
prin promovarea unui dialog incluziv; 

eliminat 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/27 

Amendamentul 27 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 41 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

41. subliniază gravitatea criminalității 
organizate din domeniul traficului de 
persoane; atrage atenția asupra gradului 
extrem de violență și brutalitate la care 
este supus de către infractori acest grup 
deosebit de vulnerabil; salută cadrul 
existent și își exprimă acordul față de 
nevoia unei strategii post-2016 care să 
implice Europol și Eurojust, cu 
cunoștințele lor specifice din acest 
domeniu; 

eliminat 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/28 

Amendamentul 28 
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli,  
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 42 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. recunoaște că lupta împotriva 
criminalității organizate necesită o acțiune 
europeană fermă; sprijină hotărârea 

Comisiei de a combate acest fenomen; 
invită Comisia, în special, să stabilească o 

cooperare strânsă în combaterea traficului 
de persoane, dar și o cooperare cu țările 
terțe pentru a împiedica traficul de 
migranți, astfel încât să se evite noi 
tragedii în Mediterana; 

42. recunoaște că lupta împotriva 
criminalității organizate necesită o acțiune 
europeană fermă; sprijină hotărârea 

Comisiei de a combate acest fenomen; 
invită Comisia, în special, să stabilească o 

cooperare strânsă în lupta împotriva 
traficului de migranți, și în cooperare cu 
țările terțe, pentru a evita noi tragedii în 

Mediterana; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/29 

Amendamentul 29 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 49 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

49. regretă faptul că proiectul de buget al 
Comisiei pe 2016 prevede o majorare a 
bugetului Europol de doar circa 1,5 
milioane EUR, ceea ce nu îi asigură 
resursele necesare pentru a înființa, 
conform planificării din agendă, un 
Centru european de combatere a 
terorismului și o Unitate de semnalare a 
conținutului online; 

eliminat 

Or. en 

 
 

 


