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7.7.2015 B8-0676/30 

Amendamentul 30 

Monika Hohlmeier 

în numele Grupului PPE 
 

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 C 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât excepția din motive de 
securitate națională, prevăzută la articolul 
4 alineatul (2) din TUE, nu poate fi 
folosită pentru a permite agențiilor 
naționale de securitate să afecteze 
interesele, inclusiv cele economice, ale 
altor state membre, drepturile cetățenilor 
și rezidenților, precum și legislația și 
politicile Uniunii Europene și în general, 
țările terțe; 
 

C. întrucât securitatea națională rămâne 
răspunderea exclusivă a fiecăruia dintre 
statele membre, în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) din TUE; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/31 

Amendamentul 31 

Monika Hohlmeier 
în numele Grupului PPE 

 

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 I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât folosirea criptării reprezintă o 
măsură importantă de protejare și de 
securitate pentru ca oamenii să se protejeze 

de supravegherea în masă și de activitățile 
infracționale și pentru să poată să își 
exercite drepturile fundamentale în UE și 
în țările terțe, dar reprezintă totodată, o 
modalitate de mări încrederea în mediul 

online; întrucât nu ar trebui deci încălcat 
dreptul de a utiliza criptarea sub pretextul 
combaterii criminalității; 

I. întrucât folosirea criptării reprezintă un 
instrument important de protejare și de 
securitate pentru ca oamenii să se protejeze 

de activitățile infracționale și o modalitate 
de a mări încrederea în mediul online și 
întrucât trebuie să se reamintească faptul 
că mulți infractori folosesc măsuri 
defensive cum ar fi criptarea și alte 
instrumente pentru a-și securiza și a-și 
ascunde activitățile, măsuri care 
constituie o problemă gravă pentru 
autoritățile de aplicare a legii și pentru 
anchetele judiciare;  

Or. en 



 

AM\1068152RO.doc  PE559.045v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
7.7.2015 B8-0676/32 

Amendamentul 32 

Monika Hohlmeier 
în numele Grupului PPE 

 

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 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  14a. salută atenția acordată de Comisie 
gestionării frontierelor ca aspect esențial 
pentru prevenirea terorismului și a 
infracțiunilor transfrontaliere; subliniază 
că securitatea frontierelor ar trebui 
consolidată prin verificări sistematice în 
baze de date existente, cum ar fi SIS; 
salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta propunerea sa revizuită privind 
frontierele inteligente până la începutul 
anului 2016; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/33 

Amendamentul 33 

Monika Hohlmeier 
în numele Grupului PPE 

 

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 48 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  48a. solicită Comisiei să efectueze o 
evaluare completă a măsurilor existente 
legate de combaterea exploatării sexuale a 
copiilor online, să analizeze dacă sunt 
necesare instrumente legislative 
suplimentare și să examineze dacă 
Europol dispune de suficiente resurse și 
cunoștințe de specialitate și de suficient 
personal pentru a putea gestiona această 
crimă oribilă; 
 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/34 

Amendamentul 34 

Monika Hohlmeier 
în numele Grupului PPE 

 

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 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. reiterează necesitatea de a examina mai 
aprofundat și de a discuta cauzele 
profunde ale criminalității, inclusiv 

inegalitatea, sărăcia și discriminarea, 
precum și posibilele percepții ale unor 
injustiții în politicile externe ale UE și ale 
statelor sale membre; subliniază, de 
asemenea, necesitatea de a asigura resurse 

adecvate pentru lucrătorii sociali, ofițeri de 
poliție locali și magistrați, ale căror bugete 
au fost reduse ca urmare a măsurilor de 
austeritate; 

2. reiterează necesitatea de a găsi noi 
soluții pentru cauzele profunde ale 
criminalității, inclusiv inegalitatea, sărăcia 

și discriminarea; subliniază, de asemenea, 
necesitatea de a asigura resurse adecvate 

pentru lucrătorii sociali, ofițeri de poliție și 
magistrați locali și naționali, ale căror 
bugete au fost reduse în unele state 
membre; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/35 

Amendamentul 35 

Monika Hohlmeier 
în numele Grupului PPE 

 

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 faptul că PE a condamnat 
activitățile ilegale de supraveghere în 
masă a cetățenilor UE, având în vedere în 
special posibilele lor efecte negative 
asupra drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor, în special asupra dreptului la 
protecția vieții private și a datelor, asupra 
libertății presei și a libertății de exprimare 

și de gândire, și reamintește nevoia de a 
întări controlul judiciar și parlamentar în 
această privință;  
 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/36 

Amendamentul 36 

Monika Hohlmeier 
în numele Grupului PPE 

 

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 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. constată că UE nu dispune de o 
definiție comună a „securității naționale”, 
ceea ce creează o excludere nedefinită în 
instrumentele juridice ale UE care conțin 
trimiteri la „securitatea națională”; invită, 
prin urmare, Comisia să propună rapid o 
definiție a excepției din motive de 
securitate națională, dar și a limitelor 
acesteia, excepție prevăzută la articolul 4 
alineatul (2) din TFUE, astfel încât să 
permită o răspundere adecvată pentru a 
măsurile de securitate din perspectiva 
drepturilor democratice și fundamentale; 

10. reamintește că securitatea națională 
rămâne răspunderea exclusivă a fiecăruia 
dintre statele membre, în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) din TUE;  
 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/37 

Amendamentul 37 

Monika Hohlmeier 
în numele Grupului PPE 

 

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 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
controlul democratic și supravegherea 
judiciară a serviciilor de informații ale 
statelor membre; constată că Parlamentul 
European, Curtea de Justiție și 
Ombudsmanul nu dispun de suficiente 
competențe pentru a desfășura un nivel 
eficient de supraveghere a politicilor 
europene de securitate; 

12. subliniază că parlamentele naționale 
sunt pe deplin responsabile pentru 
asigurarea controlului democratic și a 
supravegherii judiciare a serviciilor de 
informații în toate statele membre; salută 
disponibilitatea parlamentelor naționale 
de a realiza un schimb de bune practici cu 
Parlamentul European în această privință;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/38 

Amendamentul 38 

Monika Hohlmeier 
în numele Grupului PPE 

 

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 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
controlul democratic și supravegherea 
judiciară a serviciilor de informații ale 
statelor membre; constată că Parlamentul 
European, Curtea de Justiție și 
Ombudsmanul nu dispun de suficiente 
competențe pentru a desfășura un nivel 
eficient de supraveghere a politicilor 
europene de securitate; 

12. recunoaște rolul important jucat de 
serviciile de informații în societățile 
democratice și nevoia de a le pune la 
dispoziție cadrul legal potrivit și 
capabilitățile tehnice adecvate pentru a 
proteja dreptul fundamental al cetățenilor 
la securitate față de amenințările interne 
și externe și subliniază că activitățile lor 
trebuie să fie supuse controlului 
parlamentelor naționale, responsabilității 
democratice și supravegherii judiciare, 
într-o societate democratică, bazată pe 
statul de drept; subliniază că mecanismele 
și organismele naționale de control 
trebuie adaptate permanent la evoluțiile 
tehnologice rapide pentru a asigura un 

nivel eficient de supraveghere;  
 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/39 

Amendamentul 39 

Monika Hohlmeier 
în numele Grupului PPE 

 

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 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. consideră că dezvoltarea în continuare 
a rolului Europol și Eurojust, precum și 
un viitor Parchet European ar trebui să 
aibă drept rezultat un sistem juridic și de 
aplicare a legii la nivelul UE, dar că 
eliminarea deficiențelor și a decalajelor în 
materie de control democratic este o 
condiție prealabilă absolută pentru 
această evoluție; 

21. subliniază rolul important jucat de 
Europol, Eurojust și viitorul Parchet 
European pentru construirea unui spațiu 
efectiv de libertate, securitate și justiție în 
UE și reamintește că aceste agenții și 
organisme sunt supuse controlului 
democratic și judiciar;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/40 

Amendamentul 40 

Monika Hohlmeier 
în numele Grupului PPE 

 

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 35 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. își reafirmă hotărârea de a asigura 

tragerea la răspundere, prin intermediul 
unor anchete deschise și transparente, a 

celor care se fac vinovați de încălcări 
masive ale drepturilor fundamentale sub 
pretextul luptei împotriva terorismului, în 
special în contextul transportului și 
menținerii ilegale în arest de către CIA a 

unor deținuți în țări europene; solicită 
protejarea celor care dezvăluie astfel de 
încălcări, cum sunt jurnaliștii și 
denunțătorii; 

35. își reiterează apelul adresat statelor 
membre de a desfășura anchete și de a 
asigura tragerea la răspundere, prin 

intermediul unor anchete judiciare 
deschise și transparente, a celor care se fac 
vinovați de încălcări masive ale drepturilor 

fundamentale în contextul alegațiilor de 
transportare și menținere ilegală în arest 

de către CIA a unor deținuți în țări 
europene; are încredere în rolul 
parlamentelor naționale și al autorităților 
judiciare naționale și invită Comisia să 
contribuie la eforturile Parlamentului 
European în această privință; 
 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/41 

Amendamentul 41 

Monika Hohlmeier 
în numele Grupului PPE 

 

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 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. este de acord că traficul de persoane 
reprezintă un fenomen care e necesar să 
fie combătut mai eficace la nivel european; 
respinge însă cu fermitate orice legătură 
între migrația ilegală și terorism; atrage 
atenția asupra faptului că lipsa unor căi 
legale de acces în UE pentru a solicita 
protecție generează o cerere constantă de 
căi ilegale, punând astfel în pericol 
migranții vulnerabili care au nevoie de 
protecție internațională; 

40. subliniază că traficul de persoane 
reprezintă o amenințare gravă și violentă 
la adresa securității persoanelor 
vulnerabile, cum ar fi femeile, copiii și 
migranții, care trebuie să fie combătută 

mai eficace la nivel european; reamintește, 
de asemenea, că traficanții de ființe 
umane și călăuzele exploatează migrația 

ilegală și pun în pericol viețile migranților 
pentru a obține profituri; subliniază că, 
potrivit Europol și Eurojust, grupurile 
infracționale organizate care facilitează 
activ transportul de migranți ilegali au 
avut legături directe cu traficul de 
persoane, drogurile, traficul de arme de 
foc și terorismul; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/42 

Amendamentul 42 

Monika Hohlmeier 
în numele Grupului PPE 

 

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 Ka (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ka. întrucât ar trebui să se acorde o 
atenție specială necesității de a acorda 
sprijin și protecție tuturor victimelor 
terorismului și ai criminalității de pe 
întreg teritoriul UE, aceasta constituind o 
parte importantă a Agendei privind 
securitatea; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/43 

Amendamentul 43 

Monika Hohlmeier 
în numele Grupului PPE 

 

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 

dimensiuni, 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 

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; subliniază că este necesar să se 
consolideze în continuare legăturile și 
sinergiile dintre cele două dimensiuni; 
solicită să se asigure o coerență mai mare 
între instrumentele externe și interne, în 
special ca răspuns la problemele 
orizontale cum ar fi combaterea 
terorismului, terorismul, crima 
organizată, combatanții străini, apărarea 
cibernetică, introducerea ilegală de 
migranți și traficul de persoane, precum și 
migrația; solicită crearea mai multor 
sinergii între dimensiunea civilă și 
militară a PSAC și actorii din domeniul 
libertății, securității și justiției (Europol, 
FRONTEX, CEPOL); invită Comisia să 
informeze constant Parlamentul cu privire 
la toate acțiunile viitoare menite să 

dezvolte legăturile dintre dimensiunile 
internă și externă ale securității; 
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alături de parlamentele naționale; 
 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/44 

Amendamentul 44 

Monika Hohlmeier 
în numele Grupului PPE 

 

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 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. evidențiază importanța și 
oportunitatea realizării de către VP/ÎR a 
revizuirii strategice care este în curs de 
desfășurare, sarcină care i-a fost 
încredințată de Consiliul European în 
decembrie 2013 și care ar trebui să 
conducă la adoptarea unei noi strategii 
europene în materie de securitate; o 
amplă strategie care să includă chestiuni 
de politică externă și de securitate ar 
trebui să identifice și să descrie interesele, 
prioritățile și obiectivele UE, amenințările 
existente și pe cele în evoluție, provocările 
și oportunitățile, precum și instrumentele 
și mijloacele de care dispune UE pentru a 
le confrunta; 
 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/45 

Amendamentul 45 

Monika Hohlmeier 
în numele Grupului PPE 

 

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 31 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  31a. reamintește, în lumina atacurilor 
teroriste recente care au avut loc la 
Bruxelles, Paris, Copenhaga și Saint-
Quentin-Fallavier, că UE trebuie să 
acționeze de urgență pentru a evalua cu 
mai multă precizie amenințările la adresa 
securității UE și pentru a-și concentra 
atenția asupra domeniilor prioritare 
imediate în cadrul luptei împotriva 
terorismului: consolidarea securității 
frontierelor UE, consolidarea 
capacităților de semnalare a conținutului 
online și lupta împotriva traficului ilicit 
de arme de foc, precum și intensificarea 
schimbului de informații și a cooperării 
operaționale între autoritățile de aplicare 
a legii și serviciile de informații de la nivel 
național; 
 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/46 

Amendamentul 46 

Monika Hohlmeier 
în numele Grupului PPE 

 

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 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. reamintește importanța crucială a 
întreruperii fluxurilor financiare pentru 
combaterea grupurilor teroriste și de 
crimă organizată; 
 

32. reamintește că, pentru a combate 
rețelele teroriste și grupările de 
criminalitate organizată, este extrem de 
important să se asigure urmărirea și 
întreruperea fluxurilor financiare, inclusiv 
a fluxurilor financiare care se realizează 
în afara sistemului SWIFT; salută 
eforturile depuse pentru a asigura o 
participare echitabilă și echilibrată la 
Programul de urmărire a finanțărilor în 
scopuri teroriste (TFTP);  
 

Or. en 



 

AM\1068152RO.doc  PE559.045v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
7.7.2015 B8-0676/47 

Amendamentul 47 

Monika Hohlmeier 
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 32 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  32a. subliniază că amenințarea 
terorismului intern în UE a atins noi 
niveluri periculoase din momentul în care 
fundamentaliștii islamici au cucerit zone 
din Siria și din Irak și au început o 
campanie de propagandă la nivel mondial 
pentru a găsi persoane care să-și unească 
forțele cu jihadiștii și care să efectueze 
atacuri în interiorul frontierelor UE; 

Or. en 

 
 


