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7.7.2015 B8-0676/3 

Predlog spremembe  1 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so grožnje notranji varnosti Unije 

postale bolj kompleksne, hibridne, 

asimetrične, nekonvencionalne, 

mednarodne, se hitro spreminjajo, jih je 

težko napovedati in presegajo zmožnosti 

posameznih držav članic, in je zato bolj kot 

kdajkoli prej potreben skladen, celovit, 

večplasten in usklajen odgovor EU, ki bo v 

celoti spoštoval temeljne pravice; 

A. ker so grožnje notranji varnosti Unije 

postale bolj kompleksne, hibridne in 

mednarodne in presegajo zmožnosti 

posameznih držav članic, in je zato bolj kot 

kdajkoli prej potreben skladen, celovit, 

večplasten in usklajen odgovor EU in 

njenih držav članic, ki bo v celoti 

spoštoval temeljne pravice in pravno 

državo; ker so kljub nekaterim 

spremembam glede resnosti groženj odzivi 

na vzroke teh groženj že veliko let 

represivni, v nekaterih okoliščinah celo 

vojaški, in so zaostrili konfliktne razmere 

in pretrese v državah, zlasti v neposredni 

bližini EU, groženj pa niso odpravili; ker 

predlagana agenda ne zagotavlja celovite 

in zanesljive analize groženj in njihovih 

vzrokov in ne vsebuje ocene obstoječih 

ukrepov in instrumentov in zato ni 

ustrezna osnova za različne operativne 

prednostne naloge in ukrepe, ki jih 

predlaga Komisija; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/4 

Predlog spremembe  4 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Aa. ker predlog Komisije o evropski 

agendi za varnost za obdobje 2015–2020 

delno temelji na nedavnih terorističnih 

napadih v začetku leta 2015, v katerih je 

imelo osrednjo vlogo pomanjkanje 

sodelovanja in izmenjave informacij med 

različnimi policijami in obveščevalnimi 

službami;  

Or. en 



 

AM\1068099SL.doc  PE559.045v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.7.2015 B8-0676/5 

Predlog spremembe  5 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker so svoboda, varnost in pravica cilji, 

za katere si je treba prizadevati sočasno; 

ker bi morali varnostni ukrepi za 

uresničevanje svobode in pravice zato 

vedno spoštovati temeljne pravice v skladu 

z načeli nujnosti in sorazmernosti ter 

temeljiti na ustreznem demokratičnem 

nadzoru in odgovornosti; ker v evropski 

agendi za varnost vidik pravice ni dovolj 

upoštevan; 

E. ker so svoboda, varnost in pravica cilji, 

za katere si je treba prizadevati sočasno; 

ker bi morali varnostni ukrepi za 

uresničevanje svobode in pravice zato 

vedno spoštovati demokracijo, pravno 

državo in temeljne pravice v skladu z 

načeli nujnosti in sorazmernosti ter 

temeljiti na ustreznem demokratičnem 

nadzoru in odgovornosti; ker v evropski 

agendi za varnost vidik pravice in 

preprečevanja ni dovolj upoštevan; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/6 

Predlog spremembe  6 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker cele vrste vzrokov za kriminal, kot je 

vse večja neenakost, revščina ter rasno in 

ksenofobno nasilje, ni mogoče odpraviti 

samo z varnostnimi ukrepi, temveč jih je 

treba obravnavati v širšem političnem 

kontekstu, ki vključuje socialno politiko, 

politiko zaposlovanja in izobraževanja ter 

kulturno in zunanjo politiko; 

F. ker cele vrste vzrokov za kriminal, kot 

so vse večja neenakost, revščina ter rasno 

in ksenofobno nasilje ter zločini iz 

sovraštva, ni mogoče odpraviti samo z 

varnostnimi ukrepi, temveč jih je treba 

obravnavati v širšem političnem kontekstu, 

ki vključuje boljšo socialno politiko, 

politiko zaposlovanja in izobraževanja ter 

kulturno in zunanjo politiko; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/7 

Predlog spremembe  7 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker kibernetska kriminaliteta in kazniva 

dejanja, ki jih omogočajo splet in 

računalniki, ogrožajo varnost državljanov 

EU, notranji trg ter intelektualno lastnino 

in blaginjo Evropske unije; ker na primer 

botneti kot oblika kibernetske 

kriminalitete napadejo na milijone 

računalnikov in na tisoče ciljev hkrati; 

J. ker kibernetska kriminaliteta in kazniva 

dejanja, ki jih omogočajo splet in 

računalniki, ogrožajo varnost vseh ljudi, ki 

živijo v EU, ter dobrobit in uspešnost 

Evropske unije;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/8 

Predlog spremembe  8 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava K 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

K. ker postajajo meje med notranjo in 

zunanjo varnostjo vse bolj nejasne in je 

zato potrebno tesnejše sodelovanje in 

usklajevanje med državami članicami za 

bolj celovit in večdimenzionalen pristop; 

črtano 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/9 

Predlog spremembe  9 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja evropsko agendo o varnosti 

za obdobje 2015–2020, kot jo predlaga 

Komisija, in v njej določene prednostne 

naloge; meni, da so zaradi izzivov, s 

katerimi se trenutno sooča Evropska unija, 

terorizem, radikalizacija, čezmejni 

organizirani kriminal in kibernetska 

kriminaliteta najnevarnejše grožnje, ki 

zahtevajo usklajeno delovanje na 

nacionalni, evropski in globalni ravni; 

opozarja, da bi morala biti agenda 

oblikovana fleksibilno, da bi se lahko 

odzvala na morebitne nove izzive v 

prihodnosti; 

1. je seznanjen z evropsko agendo o 

varnosti za obdobje 2015–2020, kot jo 

predlaga Komisija, in v njej določene 

prednostne naloge; meni, da so zaradi 

izzivov, s katerimi se trenutno sooča 

Evropska unija, terorizem, nasilni 

ekstremizem, čezmejni organizirani 

kriminal in kibernetska kriminaliteta 

najnevarnejše grožnje, ki zahtevajo 

usklajeno delovanje na nacionalni, 

evropski in globalni ravni; opozarja, da bi 

morala biti agenda oblikovana fleksibilno, 

da bi se lahko odzvala na morebitne nove 

izzive v prihodnosti; 

Or. en 



 

AM\1068099SL.doc  PE559.045v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.7.2015 B8-0676/10 

Predlog spremembe  10 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. globoko obžaluje, da Komisija ni 

izvedla temeljite in obsežne ocene 

učinkovitosti in uspešnosti ukrepov, 

sprejetih v okviru strategije o notranji 

varnosti ali njenega učinka na temeljne 

pravice, državljanske svoboščine in 

spoštovanje pravne države, ali ukrepov, ki 

so jih države članice sprejele in izvedle v 

okviru te strategije; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/11 

Predlog spremembe  11 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1b. ponovno poziva k odložitvi izvajanja 

mednarodnih sporazumov, kot so 

sporazumi o evidenci podatkov o potnikih 

z ZDA in Avstralijo, program za sledenje 

financiranja terorističnih dejavnosti z 

ZDA in tako imenovani sporazum o 

varnem pristanu, ter zahteva odložitev 

izvajanja vseh sedanjih zakonodajnih 

predlogov EU, zlasti osnutka direktive EU 

o evidenci podatkov o potnikih, ker ni 

dokaza o sorazmernost ali potrebi; 

ponovno poziva k začasni prekinitvi 

pogajanj o predlogu EU o evidenci 

podatkov o potnikih, dokler Sodišče 

Evropske unije ne bo odločilo o 

sporazumu o evidenci podatkov o potnikih 

med EU in Kanado in dokler Komisija ne 

bo temeljito preučila sodbo Sodišča 

Evropske unije z dne 8. aprila 2014 v 

združenih zadevah C-293/12 in C-594/12 

(Rights Ireland in Seitlinger in drugi); 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/12 

Predlog spremembe  12 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  2a. obžaluje pomanjkljivost analize 

vzrokov terorizma, ki jo predlaga 

Komisija, in obžaluje, da upošteva le 

majhen delež terorističnih dejanj, ker 

precenjuje in napačno navaja njihove 

zunanje razsežnosti; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/13 

Predlog spremembe  13 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. obžaluje, da kljub sprejetju Lizbonske 

pogodbe, ki EU omogoča ukrepanje v 

zadevah svobode, varnosti in pravice, na 

tem področju še ni bilo vzpostavljeno 

resnično evropsko upravljanje; 

5. obžaluje, da kljub sprejetju Lizbonske 

pogodbe, ki EU omogoča ukrepanje v 

zadevah svobode, varnosti in pravice, ni 

prišlo do bistvenega napredka v tej zadevi 

in da je pri predlaganih ukrepih na 

področju pravosodja in notranjih zadev 

opaziti nazadovanje glede spoštovanja 

temeljnih pravic; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/14 

Predlog spremembe  14 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. pozdravlja, da je v agendi posebna 

pozornost namenjena temeljnim pravicam, 

in zlasti pozdravlja zavezo Komisije, da bo 

strogo ocenila vsak varnostni ukrep, ki ga 

bo predlagala, ne le z vidika izpolnjevanja 

ciljev, temveč tudi glede njegove 

skladnosti s temeljnimi pravicami; 

poudarja, da mora Komisija v svojo oceno 

vključiti vse ustrezne organe in agencije, še 

zlasti Agencijo EU za temeljne pravice, 

Evropskega nadzornika za varstvo 

podatkov, Europol in Eurojust; poziva 

Komisijo, naj zagotovi vse informacije in 

dokumentacijo o tej oceni, da bo Parlament 

lahko učinkovito izvajal demokratični 

nadzor;  

7. pozdravlja, da je v agendi posebna 

pozornost namenjena temeljnim pravicam, 

in zlasti pozdravlja zavezo Komisije, da bo 

strogo ocenila vsak varnostni ukrep, ki ga 

bo predlagala, ne le z vidika izpolnjevanja 

ciljev, temveč tudi glede njegove 

skladnosti s temeljnimi pravicami; 

obžaluje, da pred predložitvijo te agende 

ni bila opravljena ocena obstoječih 

instrumentov in ukrepov; poziva Komisijo, 

naj v svojo oceno vključi vse ustrezne 

organe in agencije, še zlasti Agencijo EU 

za temeljne pravice, Evropskega 

nadzornika za varstvo podatkov, Europol 

in Eurojust; poziva Komisijo, naj zagotovi 

vse informacije in dokumentacijo o tej 

oceni, da bo Parlament lahko učinkovito 

izvajal demokratični nadzor;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/15 

Predlog spremembe  15 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. v zvezi s tem opozarja, da je obsodil 

ukrepe, ki vključujejo obsežno in 

sistematično zbiranje osebnih podatkov 

nedolžnih ljudi, zlasti ker ima lahko to 

hude posledice za pravico do poštenega 

sojenja, nediskriminacijo, zasebnost in 

varstvo podatkov, svobodo tiska, misli in 

govora ter svobodo zbiranja in 

združevanja, in ki predstavljajo znaten 

potencial za zlorabo zbranih podatkov proti 

političnim nasprotnikom; močno dvomi v 

koristnost ukrepov množičnega nadzora, 

saj so pogosto preveč obsežni in dajo 

preveč napačnih pozitivnih in negativnih 

zadetkov; svari pred nevarnostjo, da bodo 

ukrepi množičnega nadzora prikrili potrebo 

po vlaganju v ukrepe kazenskega pregona, 

ki so morda cenejši, učinkovitejši in manj 

vsiljivi; 

8. v zvezi s tem opozarja, da je obsodil 

ukrepe, ki vključujejo obsežno in 

sistematično zbiranje osebnih podatkov 

nedolžnih ljudi, in sicer s kršitvijo 

zakonodaje EU in ob očitnem 

neupoštevanju testa pravne nujnosti in 

sorazmernosti, zlasti ker ima lahko to hude 

posledice za pravico do poštenega sojenja, 

nediskriminacijo, zasebnost in varstvo 

podatkov, svobodo tiska, misli in govora 

ter svobodo zbiranja in združevanja, in ki 

predstavljajo znaten potencial za zlorabo 

zbranih podatkov proti političnim 

nasprotnikom obsoja ukrepe množičnega 

nadzora, saj gre za nezakonito prakso 

obsežnega zbiranja podatkov, ki 

spodkopava domnevo nedolžnosti in je v 

nasprotju s pravnimi zahtevami o 

sorazmernosti in nujnosti vsakega ukrepa, 

ki posega v človekove pravice in 

demokratično družbo; svari pred 

nevarnostjo, da bodo ukrepi množičnega 

nadzora prikrili potrebo po vlaganju v 

ukrepe kazenskega pregona, ki so morda 

cenejši, učinkovitejši in manj vsiljivi; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/16 

Predlog spremembe  16 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. ugotavlja, da so meje med zunanjo in 

notranjo varnostjo vse bolj zabrisane, in 

zato pozdravlja, da se je Komisija 

zavezala, da bo poskrbela za to, da bosta ti 

dve razsežnosti varnostne politike delovali 

povezano; poziva Komisijo in države 

članice, naj redno ocenjujejo učinek 

agende na strategijo zunanje varnosti EU in 

obratno, tudi v zvezi z obveznostmi na 

področju spoštovanja in spodbujanja 

temeljnih svoboščin in pravic ter 

demokratičnih vrednot in načel, zapisanih 

v mednarodnih konvencijah in sporazumih, 

ki so jih ratificirale ali podpisale; poudarja, 

da je treba še okrepiti povezave, sinergijo 

in usklajenost med njima, zlasti pri 

odpravljanju novih horizontalnih 

hibridnih groženj, s katerimi se sooča 

Evropa, obenem pa spoštovati vrednote 

Unije in temeljne pravice; poziva 

Komisijo, naj Parlamentu redno poroča o 

nadaljnjih ukrepih za razvoj povezave med 

notranjo in zunanjo razsežnostjo varnostne 

politike ter o sodelovanju s tretjimi 

državami na področju varnosti, da bo lahko 

Parlament skupaj z nacionalnimi 

parlamenti uveljavljal pravico do 

demokratičnega nadzora; 

23. poziva, naj se Komisija zaveže, da bo 

poskrbela za to, da bosta notranja in 

zunanja razsežnost varnostne politike 

delovali povezano; poziva Komisijo in 

države članice, naj redno ocenjujejo učinek 

agende na strategijo zunanje varnosti EU in 

obratno, tudi v zvezi z obveznostmi na 

področju spoštovanja in spodbujanja 

temeljnih svoboščin in pravic ter 

demokratičnih vrednot in načel, zapisanih 

v mednarodnih konvencijah in sporazumih, 

ki so jih ratificirale ali podpisale; poziva 

Komisijo, naj Parlamentu redno poroča o 

nadaljnjih ukrepih za razvoj povezave med 

notranjo in zunanjo razsežnostjo varnostne 

politike ter o sodelovanju s tretjimi 

državami na področju varnosti, da bo lahko 

Parlament skupaj z nacionalnimi 

parlamenti uveljavljal pravico do 

demokratičnega nadzora; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/17 

Predlog spremembe  17 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. poziva, naj se v sporazume s tretjimi 

državami, zlasti v Severni Afriki in zalivski 

regiji, kar zadeva sodelovanje na področju 

varnosti, vključijo odločne klavzule o 

človekovih pravicah; poziva, naj se 

ponovno preuči sodelovanje z 

nedemokratičnimi državami, v katerih je 

stanje na področju človekovih pravic slabo; 

24. poziva, naj se v sporazume o 

sodelovanju s tretjimi državami vključijo 

odločne klavzule o človekovih pravicah, ki 

bi jih bilo treba ustrezno in v celoti 

izvajati in spremljati; poziva, naj se 

ponovno preuči sodelovanje z 

nedemokratičnimi državami, v katerih je 

stanje na področju človekovih pravic slabo; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/18 

Predlog spremembe  18 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. je seznanjen z odločnim pozivom 

Komisije k zaključku dela pri sprejemanju 

direktive EU o evidenci podatkov o 

potnikih; ponovno poudarja, da si 

prizadeva za to, da bo delo končano do 

konca leta; poudarja, da bi bilo treba v 

direktivi o evidenci podatkov o potnikih 

spoštovati temeljne pravice in standarde 

na področju varstva podatkov, vključno z 

ustrezno sodno prakso Sodišča Evropske 

unije, obenem pa zagotoviti, da bo ta 

direktiva učinkovit instrument na ravni 

EU; poziva Komisijo, naj še naprej 

podpira ta postopek in zagotovi morebitne 

ustrezne dodatne elemente, ki so nujni za 

sorazmernost direktive EU o evidenci 

podatkov o potnikih; poziva, naj vsi 

prihodnji predlogi o uvedbi novih orodij 

na področju varnosti, kot je evidenca 

podatkov o potnikih, sistematično 

vključujejo mehanizme za izmenjavo 

informacij in sodelovanje med državami 

članicami; 

črtano 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/19 

Predlog spremembe  19 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. pozdravlja ukrepe iz agende za boj 

proti terorizmu, odpravljanje financiranja 

terorizma, preprečevanje grožnje, ki jo 

predstavljajo državljani in prebivalci EU, 

ki s terorističnim namenom potujejo v 

tujino („tuji borci“), in preprečevanje 

radikalizacije; je seznanjen s predlogom o 

novi strukturi evropskega 

protiterorističnega centra v okviru 

Europola in poziva Komisijo, naj bolj 

pojasni njegovo natančno vlogo, naloge, 

pooblastila in nadzor, zlasti ker je treba 

zagotoviti ustrezen demokratičen in sodni 

nadzor na ustreznih ravneh, tudi s stalno 

revizijo mandata Europola; poudarja, da je 

v boju proti terorizmu nadvse pomembno, 

da si države članice bolj izmenjujejo 

podatke, in sicer na bolj strukturirani 

podlagi; 

30. je seznanjen z ukrepi iz agende za boj 

proti terorizmu, odpravljanje financiranja 

terorizma, preprečevanje grožnje, ki jo 

predstavljajo državljani in prebivalci EU, 

ki s terorističnim namenom potujejo v 

tujino in preprečevanje nasilnega 

ekstremizma; je seznanjen s predlogom o 

novi strukturi evropskega 

protiterorističnega centra v okviru 

Europola in poziva Komisijo, naj bolj 

pojasni njegovo natančno vlogo, naloge, 

pooblastila in nadzor, zlasti ker je treba 

zagotoviti ustrezen demokratičen in sodni 

nadzor na ustreznih ravneh, tudi s stalno 

revizijo mandata Europola; poudarja, da je 

v boju proti terorizmu nadvse pomembno, 

da si države članice bolj izmenjujejo 

podatke, in sicer na bolj strukturirani 

podlagi; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/20 

Predlog spremembe  20 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. poudarja, da se je na splošno treba z 

grožnjo, ki jo predstavljajo tuji borci in 

terorizem, spopasti z uporabo večplastnega 

pristopa, ki vključuje celovito 

obravnavanje glavnih dejavnikov, kot je 

radikalizacija, ter razvoj socialne kohezije 

in vključenosti ter omogočanje ponovne 

integracije s spodbujanjem politične in 

verske strpnosti, analiziranje spletnega 

hujskanja k terorističnim dejanjem in 

ukrepanje proti temu, preprečevanje 

odhodov z namenom pridružitve 

terorističnim organizacijam, preprečevanje 

in zajezitev novačenja in sodelovanja v 

oboroženih spopadih, oviranje finančnega 

podpiranja terorističnih organizacij in 

posameznikov, ki se jim nameravajo 

pridružiti, zagotavljanje strogega 

kazenskega pregona, kjer je to primerno, in 

zagotavljanje ustreznih orodij, s katerimi 

bodo lahko organi kazenskega pregona 

svoje naloge izvajali ob popolnem 

spoštovanju temeljnih pravic; 

33. poudarja, da se je na splošno treba z 

grožnjo, ki jo predstavljajo tuji borci in 

terorizem, spopasti z uporabo večplastnega 

pristopa, ki vključuje celovito 

obravnavanje glavnih dejavnikov, kot je 

nasilni ekstremizem, ter razvoj socialne 

kohezije in vključenosti ter omogočanje 

ponovne integracije s spodbujanjem 

politične in verske strpnosti, analiziranje 

spletnega hujskanja k terorističnim 

dejanjem in ukrepanje proti temu, 

preprečevanje odhodov z namenom 

pridružitve terorističnim organizacijam, 

preprečevanje in zajezitev novačenja in 

sodelovanja v oboroženih spopadih, 

oviranje finančnega podpiranja 

terorističnih organizacij in posameznikov, 

ki se jim nameravajo pridružiti, 

zagotavljanje strogega kazenskega 

pregona, kjer je to primerno, in 

zagotavljanje ustreznih orodij, s katerimi 

bodo lahko organi kazenskega pregona 

svoje naloge izvajali ob popolnem 

spoštovanju načela pravne države in 

temeljnih pravic; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/21 

Predlog spremembe  21 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst  

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. poziva Komisijo, naj skupaj z državami 

članicami razvije prepričljivo strategijo, 

kar zadeva evropske borce ( agenda o 

varnosti je zaenkrat ne vsebuje) in zlasti 

tiste, ki se vrnejo s konfliktnih območij in 

želijo zapustiti teroristične organizacije, ki 

so jih rekrutirale, ter so pokazali, da so se 

pripravljeni ponovno vključiti v družbo; 

meni, da bi bilo treba posebno pozornost 

nameniti položaju mladih evropskih 

borcev; 

34. poziva Komisijo, naj skupaj z državami 

članicami razvije prepričljivo strategijo, 

kar zadeva ljudi, ki se vrnejo s konfliktnih 

območij in želijo zapustiti teroristične 

organizacije, ki so jih rekrutirale, ter so 

pokazali, da so se pripravljeni ponovno 

vključiti v družbo; meni, da bi bilo treba 

posebno pozornost nameniti položaju 

mladih Evropejcev, ki so se pridružili 

terorističnim organizacijam; 

 

Or. en 



 

AM\1068099SL.doc  PE559.045v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.7.2015 B8-0676/22 

Predlog spremembe  22 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Podnaslov pred odstavkom 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Radikalizacija Nasilni ekstremizem 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/23 

Predlog spremembe  23 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. se strinja, da bi morala biti prednostna 

naloga EU preprečiti radikalizacijo; 

obžaluje, da v agendi ni konkretnejših 

ukrepov proti radikalizaciji v Evropi, in 

poziva Komisijo, naj hitro in celovito 

okrepi ukrepe za preprečevanje 

radikalizacije in nasilnega ekstremizma 

ter širjenja skrajnih ideologij in za 

spodbujanje integracije in vključenosti; 

poziva Komisijo, naj okrepi omrežje za 

ozaveščanje o radikalizaciji, ki združuje 

vse pomembne udeležence v pobudah za 

odpravljanje radikalizacije na temeljni 

ravni, in naj pojasni, kakšni bodo mandat, 

naloge in področje delovanja predlaganega 

novega centra odličnosti v okviru tega 

omrežja; priporoča, naj njegova struktura 

vključuje tudi tiste, ki sprejemajo odločitve 

na lokalni in nacionalni ravni, da se 

zagotovi praktično izvajanje priporočil 

strokovnjakov in deležnikov; poziva k 

drznejšim ukrepom proti radikalizaciji na 

internetu in proti uporabi spletnih strani 

ali družbenih omrežij za širjenje 

radikalnih ideologij v Evropi; pozdravlja 

ustanovitev enote za prijavljanje sumljivih 

spletnih vsebin pri Europolu, ki bo 

državam članicam v sodelovanju z 

industrijo pomagala pri odkrivanju in 

odstranjevanju nasilnih ekstremističnih 

vsebin na spletu, in poziva Komisijo, naj 

36. se strinja, da bi morala biti prednostna 

naloga EU preprečiti nasilni ekstremizem; 

poziva Komisijo, naj okrepi omrežje za 

ozaveščanje o radikalizaciji, ki združuje 

vse pomembne udeležence v pobudah za 

odpravljanje nasilnega ekstremizma na 

temeljni ravni, in naj pojasni, kakšni bodo 

mandat, naloge in področje delovanja 

predlaganega novega centra odličnosti v 

okviru tega omrežja; priporoča, naj 

njegova struktura vključuje tudi tiste, ki 

sprejemajo odločitve na lokalni in 

nacionalni ravni, da se zagotovi praktično 

izvajanje priporočil strokovnjakov in 

deležnikov;  
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zagotovi potrebna dodatna sredstva za 

delovanje te enote; obžaluje, ker ni 

konkretnih ukrepov za okrepitev vloge 

interneta kot orodja za ozaveščanje proti 

radikalizaciji, zlasti za proaktivno širjenje 

protipropagandnih sporočil prek spleta v 

odgovor na teroristično propagando; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/24 

Predlog spremembe  24 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. poudarja, da mora varnostna politika, 

če naj bo uspešna, obravnavati temeljne 

dejavnike ekstremizma, kot so 

radikalizacija, nestrpnost in 

diskriminacija, in torej spodbujati 

politično in versko strpnost, razvijati 

socialno kohezijo in vključenost ter 

omogočati ponovno vključitev v družbo; 

37. poudarja, da mora varnostna politika, 

če naj bo uspešna, obravnavati temeljne 

dejavnike nasilnega ekstremizma, 

nestrpnosti in diskriminacije ter torej 

spodbujati politično in versko strpnost, 

razvijati socialno kohezijo in vključenost 

ter omogočati ponovno vključitev v družbo 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/25 

Predlog spremembe  25 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. meni, da je treba s finančno in 

operativno podporo Komisije izvesti 

obsežne raziskave in pripraviti konkretne 

ukrepe, kako bi prek učinkovitih sredstev 

sporočanja promovirali in vsem evropskim 

državljanom prenesli sporočilo o naših 

skupnih vrednotah strpnosti, pluralnosti, 

spoštovanja svobode govora in vesti ter o 

temeljnih pravicah na splošno; meni, da bi 

bilo treba v agendi poudariti, da je treba 

odpraviti napačne predstave o religijah, 

zlasti o islamu, ki same po sebi nimajo nič 

opraviti z radikalizacijo in terorizmom; 

38. meni, da je treba s finančno in 

operativno podporo Komisije izvesti 

obsežne raziskave in pripraviti konkretne 

ukrepe, kako bi prek učinkovitih sredstev 

sporočanja promovirali in vsem evropskim 

državljanom prenesli sporočilo o skupnih 

vrednotah strpnosti, pluralnosti, 

spoštovanja svobode govora in vesti ter o 

temeljnih pravicah na splošno; meni, da bi 

bilo treba v agendi poudariti, da je treba 

odpraviti napačne predstave o religijah, 

zlasti o islamu, ki same po sebi nimajo nič 

opraviti z nasilnim ekstremizmom in 

terorizmom 

Or. en 



 

AM\1068099SL.doc  PE559.045v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.7.2015 B8-0676/26 

Predlog spremembe  26 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. je zaskrbljen, ker je zadnje čase vse 

več primerov kaznivih dejanj iz sovraštva 

do evropskih državljanov, tudi na spletu; 

poziva države članice, naj državljane v 

prihodnje zaščitijo pred napadi ter naj 

preprečijo podžiganje sovraštva in vsa 

dejanja nestrpnosti zaradi porekla, 

prepričanja ali vere, tudi z izobraževanjem 

mladih in spodbujanjem vključujočega 

dialoga; 

črtano 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/27 

Predlog spremembe  27 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. poudarja težo organiziranega 

kriminala na področju trgovine z ljudmi; 

opozarja, da storilci kaznivih dejanj 

izvajajo izjemno nasilje nad to posebej 

ranljivo skupino in so do nje zelo kruti; 

pozdravlja obstoječi okvir in se strinja, da 

je potrebna strategija po letu 2016, ki bo 

vključevala Europol in Eurojust z njunim 

specifičnim znanjem na tem področju; 

črtano 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/28 

Predlog spremembe  28 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli,  

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 42 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. priznava, da boj proti organiziranemu 

kriminalu zahteva odločno evropsko 

ukrepanje; podpira odločenost Komisije za 

reševanje tega vprašanja; zlasti jo poziva, 

naj vzpostavi tesno sodelovanje na 

področju boja proti trgovini z ljudmi, pa 

tudi sodelovanje s tretjimi državami na 

področju preprečevanja tihotapljenja 

migrantov, da bi se izognili novim 

tragičnim dogodkom v Sredozemlju; 

42. priznava, da boj proti organiziranemu 

kriminalu zahteva odločno evropsko 

ukrepanje; podpira odločenost Komisije za 

reševanje tega vprašanja; zlasti jo poziva, 

naj vzpostavi tesno sodelovanje v boju 

proti tihotapljenju migrantov, tudi 

sodelovanje s tretjimi državami, da se 

tragični dogodki v Sredozemlju ne bi 

ponovili; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/29 

Predlog spremembe  29 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

49. obžaluje, da je v predlogu proračuna 

Komisije za leto 2016 predvideno 

povečanje proračuna Europola le za 

približno 1,5 milijona EUR, kar ni dovolj 

za ustanovitev evropskega 

protiterorističnega centra in enote za 

prijavljanje sumljivih spletnih strani v 

skladu z agendo; 

črtano 

Or. en 

 

 

 

 

 


