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7.7.2015 B8-0676/3 

Ändringsförslag  3 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 
Skäl A 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Hoten mot unionens inre säkerhet har 

blivit mer komplexa, hybrida, 

asymmetriska, okonventionella, 

internationella, snabbt växande och svåra 

att förutsäga. De går utöver de enskilda 

medlemsstaternas kapacitet och kräver 

därför mer än någonsin samstämmiga, 

heltäckande, multilaterala och samordnade 

EU-åtgärder som till fullo tar hänsyn till 

respekten för de grundläggande 

rättigheterna. 

A. Hoten mot unionens inre säkerhet har 

blivit mer komplexa, hybrida och 

internationella. De går utöver de enskilda 

medlemsstaternas kapacitet och kräver 

därför mer än någonsin samstämmiga, 

heltäckande, multilaterala och samordnade 

åtgärder från EU:s och medlemsstaternas 

sida, som till fullo tar hänsyn till respekten 

för de grundläggande rättigheterna och 

rättsstatsprincipen. För all del har det 

skett en viss utveckling i fråga om hur 

allvarliga hoten är, men de har i flera år 

bemötts med repressiva, eller rentav 

militära åtgärder och lett till att 

konfliktsituationer och omstörtande 

händelser i olika stater förvärrats, 

framför allt i EU:s omedelbara 

grannskap, utan att man fått någon 

lösning när det gäller själva hoten. Den 

föreslagna agendan innehåller ingen 

fullständig och tillförlitlig analys av hoten 

och orsakerna till dem, och inte heller 

någon bedömning av de befintliga 

åtgärderna eller instrumenten, och 

erbjuder därför ingen lämplig grund för 

de olika operativa prioriteringar och 

åtgärder som föreslås av kommissionen. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/4 

Ändringsförslag  4 
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 
Skäl Aa (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Aa. Kommissionens förslag till den 

europeiska säkerhetsagendan för 

perioden 2015–2020 bygger delvis på den 

senaste tidens terroristangrepp i början av 

2015, i samband med vilka bristen på 

samarbete och informationsutbyte mellan 

olika polisväsen och underrättelsetjänster, 

både inom och mellan medlemsstaterna, 

spelade en central roll. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/5 

Ändringsförslag  5 
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 
Skäl E 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Frihet, säkerhet och rättvisa är mål som 

måste eftersträvas parallellt. För att uppnå 

frihet och säkerhet bör säkerhetsåtgärder 

därför alltid respektera de grundläggande 

rättigheterna i enlighet med nödvändighets- 

och proportionalitetsprinciperna och bör 

underställas korrekt demokratisk 

övervakning och ansvarsskyldighet. Den 

rättsliga dimensionen beaktas inte i 

tillräcklig utsträckning i den europeiska 

säkerhetsagendan. 

E. Frihet, säkerhet och rättvisa är mål som 

måste eftersträvas parallellt. För att uppnå 

frihet och säkerhet bör säkerhetsåtgärder 

därför alltid respektera demokratin, 

rättsstatsprincipen och de grundläggande 

rättigheterna i enlighet med nödvändighets- 

och proportionalitetsprinciperna och bör 

underställas korrekt demokratisk 

övervakning och ansvarsskyldighet.  Den 

rättsliga och förebyggande dimensionen 

beaktas inte i tillräcklig utsträckning i den 

europeiska säkerhetsagendan 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/6 

Ändringsförslag  6 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 
Skäl F 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

F. Många av de bakomliggande orsakerna 

till brottslighet, såsom ökad ojämlikhet, 

fattigdom och rasistiskt och 

främlingsfientligt våld, kan inte hanteras 

med enbart säkerhetsåtgärder, utan måste 

behandlas inom ramen för en bredare 

politisk kontext som inbegriper åtgärder på 

det sociala, sysselsättningsmässiga, 

utbildningsmässiga, kulturella och externa 

planet. 

F. Många av de bakomliggande orsakerna 

till brottslighet, såsom ökad ojämlikhet, 

fattigdom, rasistiskt och främlingsfientligt 

våld och hatbrott, kan inte hanteras med 

enbart säkerhetsåtgärder, utan måste 

behandlas inom ramen för en bredare 

politisk kontext som inbegriper bättre 

åtgärder på det sociala, 

sysselsättningsmässiga, 

utbildningsmässiga, kulturella och externa 

planet. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.7.2015 B8-0676/7 

Ändringsförslag  7 
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 
Skäl J 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

J. It-brottslighet och brott som underlättas 

av it-användning inverkar på 

EU-medborgarnas säkerhet, den inre 

marknaden, immateriella rättigheter och 

välståndet i Europeiska unionen. Till 

exempel botnät, som en form av it-

brottslighet, påverkar samtidigt miljoner 

datorer och tusentals mål. 

J. It-brottslighet och brott som underlättas 

av it-användning inverkar på säkerheten 

för alla om bor inom EU och på 

välbefinnandet och välståndet i 

Europeiska unionen.  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/8 

Ändringsförslag  8 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 
Skäl K 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

K. Gränserna mellan intern och extern 

säkerhet blir mer och mer otydliga, vilket 

kräver starkare samarbete och 

samordning mellan medlemsstaterna och 

har lett till en heltäckande och 

flerdimensionell strategi. 

utgår 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/9 

Ändringsförslag  9 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

europeiska säkerhetsagendan för perioden 

2015–2020, som föreslagits av 

kommissionen, och de prioriteringar som 

fastställs i den. Med hänsyn till de 

utmaningar som Europeiska unionen står 

inför i dag, anser parlamentet att terrorism, 

radikalisering, gränsöverskridande 

organiserad brottslighet och it-brottslighet 

är de mest allvarliga hoten, som kräver 

samordnade åtgärder på nationell, 

europeisk och global nivå. Parlamentet 

betonar att agendan bör vara strukturerad 

på ett flexibelt sätt för att kunna hantera 

eventuella nya utmaningar i framtiden. 

1. Europaparlamentet noterar den 

europeiska säkerhetsagendan för perioden 

2015–2020, som föreslagits av 

kommissionen, och de prioriteringar som 

fastställs i den. Med hänsyn till de 

utmaningar som Europeiska unionen står 

inför i dag, anser parlamentet att terrorism, 

våldsbejakande extremism, 

gränsöverskridande organiserad 

brottslighet och it-brottslighet är de mest 

allvarliga hoten, som kräver samordnade 

åtgärder på nationell, europeisk och global 

nivå. Parlamentet betonar att agendan bör 

vara strukturerad på ett flexibelt sätt för att 

kunna hantera eventuella nya utmaningar i 

framtiden. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/10 

Ändringsförslag  10 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 1a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet beklagar djupt att 

kommissionen inte gjort någon ingående 

och heltäckande utvärdering, vare sig av 

effektiviteten och ändamålsenligheten i de 

åtgärder som vidtagits som ett led i 

strategin för inre säkerhet eller av deras 

inverkan på grundläggande rättigheter, 

offentliga friheter eller respekten för 

rättsstatsprincipen, eller av de åtgärder 

som vidtagits och genomförts av 

medlemsstaterna inom ramen för denna 

strategi.  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/11 

Ändringsförslag  11 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 1b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1b. Europaparlamentet yrkar än en gång 

på en tillfällig inställelse av tillämpningen 

av sådana internationella 

överenskommelser som 

överenskommelserna om 

passageraruppgifter med Förenta staterna 

och Australien och den så kallade 

Safe Harbour-överenskommelsen, liksom 

också att alla aktuella förslag till 

unionslagstiftning i hithörande frågor 

tillfälligt ska förklaras vilande, framför 

allt förslaget till EU:s direktiv om 

passageraruppgifter, eftersom det inte 

finns något som bevisar att de är 

proportionerliga eller nödvändiga. 

Parlamentet yrkar än en gång på att 

förhandlingarna om EU:s förslag till 

direktiv om passageraruppgifter ska 

tillfälligt inställas, till dess att Europeiska 

unionens domstol uttalat sig om avtalet 

om passageraruppgifter mellan EU och 

Kanada och kommissionen fullständigt 

utvärderat domstolens dom av den 

8 april 2014 i de förenade målen C-293/12 

och C-594/12 (Digital Rights Ireland och 

Seitlinger m.fl.). 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/12 

Ändringsförslag  12 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 2a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  2a. Europaparlamentet beklagar djupt 

vilken svag analys kommissionen lagt 

fram om orsakerna till terrorism och 

beklagar att man där tagit hänsyn bara till 

en liten del av terrordåden genom att 

överskatta och ge en falsk bild av vilken 

yttre dimension dessa dåd fått. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/13 

Ändringsförslag  13 
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 5 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet beklagar att man 

trots antagandet av Lissabonfördraget som 

möjliggör EU-insatser på området för 

frihet, säkerhet och rättvisa ännu inte har 

infört någon verklig europeisk styrning av 

detta område. 

5. Europaparlamentet beklagar att man 

trots antagandet av Lissabonfördraget som 

möjliggör EU-insatser på området för 

frihet, säkerhet och rättvisa ännu inte har 

gjort några större framsteg i dessa frågor, 

och att man i själva verket, i de åtgärder 

som föreslagits inom området rättsliga 

och inrikes frågor, kan lägga märke till 

en tillbakagång när det gäller respekten 

för grundläggande rättigheter. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/14 

Ändringsförslag  14 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 7 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet välkomnar agendans 

specifika fokusering på grundläggande 

rättigheter, i synnerhet kommissionen 

åtagande att strikt bedöma alla 

säkerhetsåtgärder den föreslår, inte enbart i 

fråga om i vilken utsträckning åtgärderna 

uppnår sina syften utan också huruvida de 

respekterar grundläggande rättigheter. 

Parlamentet understryker att 

kommissionen i sin bedömning måste 

involvera alla relevanta organ och byråer, i 

synnerhet Europeiska unionens byrå för 

grundläggande rättigheter, Europeiska 

datatillsynsmannen, Europol och Eurojust. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

tillhandahålla all information och 

dokumentation som rör denna bedömning, 

så att parlamentet effektivt kan utföra sin 

demokratiska övervakning. 

7. Europaparlamentet välkomnar agendans 

specifika fokusering på grundläggande 

rättigheter, i synnerhet kommissionen 

åtagande att strikt bedöma alla 

säkerhetsåtgärder den föreslår, inte enbart i 

fråga om i vilken utsträckning åtgärderna 

uppnår sina syften utan också huruvida de 

respekterar grundläggande rättigheter. 

Parlamentet beklagar att det inte gjorts 

någon bedömning av befintliga 

instrument och åtgärder innan agendan 

lades fram och ber kommissionen i sin 

bedömning måste involvera alla relevanta 

organ och byråer, i synnerhet Europeiska 

unionens byrå för grundläggande 

rättigheter, Europeiska datatillsynsmannen, 

Europol och Eurojust. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att tillhandahålla 

all information och dokumentation som rör 

denna bedömning, så att parlamentet 

effektivt kan utföra sin demokratiska 

övervakning. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/15 

Ändringsförslag  15 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 8 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet påminner i detta 

avseende om sitt fördömande av åtgärder 

som medför en omfattande och systematisk 

övergripande inhämtning av oskyldiga 

människors personuppgifter, i synnerhet 

med hänsyn till de potentiellt allvarliga 

effekterna för rätten till en rättvis 

rättegång, icke-diskriminering, integritet 

och uppgiftsskydd, press-, tanke- och 

yttrandefriheten samt mötes- och 

föreningsfriheten, och som innebär en 

betydande risk för missbruk av de 

upplysningar som samlats in för att komma 

åt politiska motståndare. Parlamentet 

uttrycker allvarliga tvivel angående 

massövervakningsåtgärdernas effektivitet, 

eftersom de oftast försöker täcka in så 

mycket som möjligt och därför ger alltför 

många falska positiva och negativa 

resultat. Parlamentet varnar för faran med 

massövervakningsåtgärder som 

överskuggar behovet av att investera i 

kanske mindre kostsamma, mer effektiva 

och mindre inkräktande brottsbekämpande 

åtgärder. 

8. Europaparlamentet påminner i detta 

avseende om sitt fördömande av åtgärder 

som medför en omfattande och systematisk 

övergripande inhämtning av oskyldiga 

människors personuppgifter i strid med 

unionslagstiftningen, och uppenbart utan 

att det alls ur juridisk synvinkel prövas om 

åtgärderna är nödvändiga och 

proportionerliga, i synnerhet med hänsyn 

till de potentiellt allvarliga effekterna för 

rätten till en rättvis rättegång, icke-

diskriminering, integritet och 

uppgiftsskydd, press-, tanke- och 

yttrandefriheten samt mötes- och 

föreningsfriheten, och som innebär en 

betydande risk för missbruk av de 

upplysningar som samlats in för att komma 

åt politiska motståndare. Parlamentet 

fördömer massövervakningsåtgärderna, 

och anser dem som ett olagligt sätt att 

samla in stora mängder data, vilket 

urholkar oskuldspresumtionen och strider 

mot lagstiftningens krav om att alla 

åtgärder som inkräktar på de mänskliga 

rättigheterna i ett demokratiskt samhälle 

ska vara proportionella och nödvändiga. 

Parlamentet varnar för faran med 

massövervakningsåtgärder som 

överskuggar behovet av att investera i 

kanske mindre kostsamma, mer effektiva 

och mindre inkräktande brottsbekämpande 
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Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/16 

Ändringsförslag  16 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 23 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet noterar att 

gränserna mellan extern och intern 

säkerhet blir alltmer otydliga och 

välkomnar därför kommissionens 

åtagande att säkerställa att de interna och 

externa dimensionerna av 

säkerhetspolitiken samverkar. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att regelbundet utvärdera 

agendans konsekvenser för EU:s strategi 

för yttre säkerhet och vice versa, även med 

avseende på skyldigheterna att respektera 

och främja grundläggande fri- och 

rättigheter och demokratiska värden och 

principer som ingår i internationella 

konventioner och avtal som de har 

ratificerat eller undertecknat. Parlamentet 

understryker behovet av att ytterligare 

stärka kopplingarna, synergierna och 

samstämmigheten mellan de båda, i 

synnerhet i samband med hanteringen av 

de nya övergripande och hybrida hot som 

Europa står inför, samtidigt som 

unionens värderingar och grundläggande 

rättigheter respekteras. Parlamentet ber 

kommissionen att regelbundet rapportera 

till parlamentet om alla nya åtgärder i syfte 

att utveckla kopplingen mellan 

säkerhetspolitikens interna och externa 

dimensioner och samarbetet med 

tredjeländer på säkerhetsområdet, så att 

23. Europaparlamentet ber att 

kommissionen ska åta sig att säkerställa 

att de interna och externa dimensionerna av 

säkerhetspolitiken samverkar. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att även utvärdera vilka 

konsekvenser strategin för inre säkerhet får 

för EU:s strategi för yttre säkerhet, och då 

även med avseende på skyldigheten att 

respektera och främja grundläggande fri- 

och rättigheter och demokratiska värden 

och principer såsom de är formulerade i de 

internationella dokument, konventioner 

och avtal som man undertecknat. 

Parlamentet ber kommissionen att 

regelbundet rapportera till parlamentet om 

alla nya åtgärder i syfte att utveckla 

kopplingen mellan säkerhetspolitikens 

interna och externa dimensioner och 

samarbetet med tredjeländer på 

säkerhetsområdet, så att parlamentet kan 

utöva sin rätt till demokratisk kontroll 

tillsammans med de nationella 

parlamenten. 
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parlamentet kan utöva sin rätt till 

demokratisk kontroll tillsammans med de 

nationella parlamenten. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/17 

Ändringsförslag  17 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 24 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet kräver mycket 

kraftfulla människorättsklausuler i 

samarbetsavtal med tredjeländer, särskilt i 

Nordafrika och området vid Persiska 

viken, när det gäller samarbetet på 

säkerhetsområdet. Parlamentet kräver 

vidare att man ser över samarbetet med 

icke-demokratiska länder med en prekär 

situation för de mänskliga rättigheterna. 

24. Europaparlamentet kräver mycket 

kraftfulla människorättsklausuler i 

samarbetsavtal med tredjeländer, och att 

dessa klausuler i vederbörlig ordning bör 

fullständigt genomföras och övervakas. 

Parlamentet kräver vidare att man ser över 

samarbetet med icke-demokratiska länder 

med en prekär situation för de mänskliga 

rättigheterna. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.7.2015 B8-0676/18 

Ändringsförslag  18 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 27 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet uppskattar 

kommissionens uppmaning att omedelbart 

slutföra arbetet med antagandet av EU:s 

direktiv om personuppgifter. Parlamentet 

bekräftar sitt åtagande att arbeta för dess 

slutförande före utgången av året. 

Parlamentet betonar att direktivet om 

personuppgifter bör respektera de 

grundläggande rättigheterna och 

standarderna för uppgiftsskydd, 

inbegripet domstolens relevanta 

rättspraxis, och samtidigt skapa ett 

effektivt instrument på EU-nivå. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

även i fortsättningen stödja denna process 

genom att bidra med allt som ytterligare 

talar för att direktivet om personuppgifter 

är nödvändigt och proportionellt. 

Parlamentet begär att alla framtida 

förslag som skapar nya instrument på 

säkerhetsområdet, såsom direktivet om 

personuppgifter, systematiskt inkluderar 

mekanismer för informationsutbyte och 

samarbete mellan medlemsstaterna. 

utgår 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/19 

Ändringsförslag  19 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 30 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

30. Europaparlamentet välkomnar de 

åtgärder som fastställs i agendan för att 

bekämpa terrorism, angripa finansieringen 

av terrorism, bemöta hotet med EU-

medborgare och invånare som reser 

utomlands för att bedriva terrorism 

(utländska stridande) och förebygga 

radikalisering. Parlamentet noterar den 

föreslagna nya strukturen för det 

europeiska centrumet mot terrorism inom 

Europol, och uppmanar kommissionen att 

ytterligare klargöra dess exakta roll, 

uppgifter, befogenheter och övervakningen 

av det, i synnerhet med hänsyn till behovet 

av att säkerställa en verklig demokratisk 

och rättslig övervakning på lämpliga 

nivåer, inbegripet genom den pågående 

översynen av Europols mandat. 

Parlamentet betonar att ett ökat 

informationsutbyte mellan 

medlemsstaterna är av största vikt i 

kampen mot terrorism och att detta bör 

göras på ett mer strukturellt sätt. 

30. Europaparlamentet noterar de åtgärder 

som fastställs i agendan för att bekämpa 

terrorism, angripa finansieringen av 

terrorism, bemöta hotet med EU-

medborgare och invånare som reser 

utomlands för att bedriva terrorism och 

förebygga våldsbejakande extremism. 

Parlamentet noterar den föreslagna nya 

strukturen för det europeiska centrumet 

mot terrorism inom Europol, och uppmanar 

kommissionen att ytterligare klargöra dess 

exakta roll, uppgifter, befogenheter och 

övervakningen av det, i synnerhet med 

hänsyn till behovet av att säkerställa en 

verklig demokratisk och rättslig 

övervakning på lämpliga nivåer, inbegripet 

genom den pågående översynen av 

Europols mandat. Parlamentet betonar att 

ett ökat informationsutbyte mellan 

medlemsstaterna är av största vikt i 

kampen mot terrorism och att detta bör 

göras på ett mer strukturellt sätt. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/20 

Ändringsförslag  20 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 33 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet understryker att 

hotet från utländska stridande och terrorism 

i allmänhet måste motarbetas med hjälp av 

en flerdimensionell strategi, bland annat 

genom att på ett övergripande sätt bemöta 

bakomliggande faktorer såsom 

radikalisering, skapa social 

sammanhållning och inkludering och 

underlätta återintegrering genom att främja 

politisk och religiös tolerans, analysera och 

motverka incitament på nätet för att 

genomföra terrorattacker, förebygga resor 

för att ansluta sig till 

terroristorganisationer, förebygga och 

motverka rekrytering till och inblandning i 

väpnade konflikter, avbryta ekonomiskt 

stöd till terroristorganisationer och 

personer som vill ansluta sig till dem, 

säkerställa resoluta rättsliga åtgärder i 

tillämpliga fall och ge de 

brottsbekämpande myndigheterna lämpliga 

verktyg för att kunna utföra sina uppgifter, 

med full respekt för de grundläggande 

rättigheterna. 

33. . Europaparlamentet understryker att 

hotet från utländska stridande och terrorism 

i allmänhet måste motarbetas med hjälp av 

en flerdimensionell strategi, bland annat 

genom att på ett övergripande sätt bemöta 

bakomliggande faktorer såsom 

våldsbejakande extremism, skapa social 

sammanhållning och inkludering och 

underlätta återintegrering genom att främja 

politisk och religiös tolerans, analysera och 

motverka incitament på nätet för att 

genomföra terrorattacker, förebygga resor 

för att ansluta sig till 

terroristorganisationer, förebygga och 

motverka rekrytering till och inblandning i 

väpnade konflikter, avbryta ekonomiskt 

stöd till terroristorganisationer och 

personer som vill ansluta sig till dem, 

säkerställa resoluta rättsliga åtgärder i 

tillämpliga fall och ge de 

brottsbekämpande myndigheterna lämpliga 

verktyg för att kunna utföra sina uppgifter, 

med full respekt för rättsstatsprincipen 

och de grundläggande rättigheterna. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/21 

Ändringsförslag  21 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst  
för GUE/NGL-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 34 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att tillsammans med 

medlemsstaterna utveckla en verklig 

strategi med avseende på europeiska 

stridande – vilket för närvarande saknas i 

säkerhetsagendan – i synnerhet 

europeiska stridande som återvänder från 

konfliktområden och som vill lämna de 

terroristorganisationer som rekryterade 

dem och visar sig villiga att återintegreras i 

samhället. Parlamentet anser att särskild 

fokus bör läggas vid situationen för unga 

europeiska stridande. 

34. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att tillsammans med 

medlemsstaterna utveckla en verklig 

strategi med avseende på personer som 

återvänder från konfliktområden och som 

vill lämna de terroristorganisationer som 

rekryterade dem och visar sig villiga att 

återintegreras i samhället.  Parlamentet 

anser att särskild fokus bör läggas vid 

situationen för unga européer som gått 

med i terroristorganisationer. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/22 

Ändringsförslag  22 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 
Rubriken före punkt 36 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Radikalisering Våldsbejakande extremism 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/23 

Ändringsförslag  23 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 36 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

36. Europaparlamentet håller med om att 

förebyggandet av radikalisering bör vara 

en prioritering för EU. Parlamentet 

beklagar avsaknaden av mer konkreta 

åtgärder i agendan för att åtgärda 

radikaliseringen i Europa, och uppmanar 

kommissionen att omedelbart vidta 

heltäckande åtgärder för att intensifiera 

insatserna för att förebygga radikalisering 

och våldsbejakande extremism, förhindra 

spridningen av extremistiska ideologier 

och främja integration och delaktighet i 

samhället. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att stärka nätverket för 

kunskapsspridning om radikalisering 

(RAN-nätverket), som sammanför alla 

relevanta aktörer som deltar i initiativ för 

att åtgärda radikaliseringen på 

gräsrotsnivå, och att klargöra mandatet, 

uppgifterna och tillämpningsområdet för 

det nya föreslagna kompetenscentrumet 

RAN. Parlamentet rekommenderar att dess 

struktur också ska omfatta lokala och 

nationella beslutsfattare, för att säkerställa 

det praktiska genomförandet av de 

rekommendationer som utarbetas av 

experter och berörda parter. Parlamentet 

kräver mer kraftfulla åtgärder för att ta 

itu med radikaliseringen på internet och 

användningen av hemsidor på internet 

eller sociala medier för att sprida radikala 

36. Europaparlamentet håller med om att 

förebyggandet av våldsbejakande 

extremism bör vara en prioritering för EU. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

stärka nätverket för kunskapsspridning om 

radikalisering (RAN-nätverket), som 

sammanför alla relevanta aktörer som 

deltar i initiativ för att åtgärda 

våldsbejakande extremism på gräsrotsnivå, 

och att klargöra mandatet, uppgifterna och 

tillämpningsområdet för det nya föreslagna 

kompetenscentrumet RAN. Parlamentet 

rekommenderar att dess struktur också ska 

omfatta lokala och nationella beslutsfattare, 

för att säkerställa det praktiska 

genomförandet av de rekommendationer 

som utarbetas av experter och berörda 

parter.  
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ideologier i Europa. Parlamentet 

välkomnar inrättandet av en EU-enhet för 

anmälan av innehåll på internet vid 

Europol för att hjälpa medlemsstaterna 

att identifiera och avlägsna våldsamt 

extremistiskt innehåll på nätet i samarbete 

med industrin, och uppmanar 

kommissionen att tillhandahålla de extra 

resurser som krävs för dess funktion. 

Parlamentet beklagar avsaknaden av 

konkreta åtgärder för att stärka internets 

roll för att höja medvetenheten om 

radikalisering, och i synnerhet för att 

sprida motbilder på nätet på ett aktivt sätt 

i syfte att motarbeta terroristpropaganda. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/24 

Ändringsförslag  24 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 37 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

37. Europaparlamentet betonar att en 

framgångsrik säkerhetspolitik måste 

behandla de bakomliggande faktorerna till 

extremism, såsom radikalisering, 

intolerans och diskriminering, genom att 

främja politisk och religiös tolerans, skapa 

social sammanhållning och delaktighet i 

samhället och underlätta återintegrering. 

37. Europaparlamentet betonar att en 

framgångsrik säkerhetspolitik måste 

behandla de bakomliggande faktorerna till 

våldsbejakande extremism, intolerans och 

diskriminering, genom att främja politisk 

och religiös tolerans, skapa social 

sammanhållning och delaktighet i 

samhället och underlätta återintegrering. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/25 

Ändringsförslag  25 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 38 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet anser att omfattande 

forskning och konkreta åtgärder bör 

utvecklas, med ekonomiskt och operativt 

stöd från kommissionen, för att med hjälp 

av effektiva kommunikationskanaler 

främja och sprida våra gemensamma 

värderingar till alla EU-medborgare, det 

vill säga tolerans, pluralism, respekt för 

yttrandefrihet och samvetsfrihet, och våra 

grundläggande rättigheter i allmänhet. 

Parlamentet anser att agendan också bör 

understryka behovet av att bekämpa 

missuppfattningar om olika religioner, 

särskilt islam, eftersom religionerna inte i 

sig bidrar till radikalisering och terrorism. 

38. Europaparlamentet anser att omfattande 

forskning och konkreta åtgärder bör 

utvecklas, med ekonomiskt och operativt 

stöd från kommissionen, för att med hjälp 

av effektiva kommunikationskanaler 

främja och sprida gemensamma 

värderingar till alla EU-medborgare, det 

vill säga tolerans, pluralism, respekt för 

yttrandefrihet och samvetsfrihet, och våra 

grundläggande rättigheter i allmänhet. 

Parlamentet anser att agendan också bör 

understryka behovet av att bekämpa 

missuppfattningar om olika religioner, 

särskilt islam, eftersom religionerna inte i 

sig bidrar till våldsbejakande extremism, 

och terrorism. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/26 

Ändringsförslag  26 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 39 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

över den senaste tidens allt fler 

hatbrottsincidenter, även på nätet, mot 

europeiska medborgare. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att skydda 

sina medborgare mot framtida attacker 

och att förebygga uppvigling till hat och 

alla former av intolerans baserad på 

ursprung, tro eller religion, inbegripet 

med hjälp av utbildningsinsatser riktade 

till ungdomar och främjandet av en 

inkluderande dialog. 

utgår 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/27 

Ändringsförslag  27 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 41 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

41. Europaparlamentet betonar hur 

allvarlig den organiserade brottsligheten 

är på området för människohandel. 

Parlamentet fäster uppmärksamheten vid 

den extrema grad av våld och brutalitet 

som brottslingar utsätter dessa särskilt 

sårbara grupper för. Parlamentet 

välkomnar de befintliga ramarna och 

håller med om att det för perioden efter 

2016 behövs en strategi som involverar 

Europol och Eurojust med deras specifika 

kunskaper på detta område. 

utgår 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/28 

Ändringsförslag  28 
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli,  
för GUE/NGL-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 42 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

42. Europaparlamentet medger att kampen 

mot organiserad brottslighet kräver 

kraftfulla åtgärder i Europa. Parlamentet 

stöder kommissionens beslutsamhet att ta 

tag i denna fråga. Parlamentet uppmanar 

kommissionen särskilt att inrätta ett starkt 

samarbete i hanteringen av 

människohandeln, men också samarbete 

med tredjeländer för att förebygga 

smuggling av migranter i syfte att undvika 

nya tragedier i Medelhavet. 

42. Europaparlamentet medger att kampen 

mot organiserad brottslighet kräver 

kraftfulla åtgärder i Europa.  Parlamentet 

stöder kommissionens avsikt att ta itu med 

dessa hinder. Parlamentet uppmanar 

kommissionen särskilt att inrätta ett starkt 

samarbete i kampen mot smuggling av 

migranter, också i samarbete med 

tredjeländer i syfte att undvika nya 

tragedier i Medelhavet. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/29 

Ändringsförslag  29 
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 
för GUE/NGL-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 49 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

49. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionens budgetförslag för 2016 

endast ger en ökning av Europols budget 

med cirka 1,5 miljoner euro, vilket inte 

ger nödvändiga resurser för att inrätta, i 

enlighet med planeringen i agendan, ett 

europeiskt centrum mot terrorism och en 

EU-enhet för anmälan av innehåll på 

internet. 

utgår 

Or. en 

 

 


