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7.7.2015 B8-0676/30 

Predlog spremembe  30 

Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

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 C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker se izjema zaradi nacionalne 

varnosti iz člena 4(2) PEU ne more 

uporabiti za to, da bi agencijam za 

nacionalno varnost dovolili kršiti interese, 

tudi ekonomske, drugih držav članic, 

pravice njihovih državljanov in 

prebivalcev ter na splošno zakone in 

politike Evropske unije in tretjih držav; 

C. ker so za nacionalno varnost 

odgovorne izključno države članice, kot je 

navedeno v členu 4(2) PEU; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/31 

Predlog spremembe  31 

Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

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 I 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker je uporaba šifriranja pomemben 

zaščitni in varnostni ukrep za 

posameznike, ki se želijo zaščititi pred 

množičnim nadzorom in kriminalnimi 

dejavnostmi in uveljaviti svoje temeljne 

pravice v EU in tretjih državah, ter 

pomembno orodje za krepitev zaupanja v 

spletno okolje; ker zato pod pretvezo boja 

proti kriminalu ne bi smeli posegati v 

pravico do uporabe šifriranja; 

 

I. ker je uporaba šifriranja pomembno 

orodje za posameznike, ki se želijo zaščititi 

pred kriminalnimi dejavnostmi, ter za 

krepitev zaupanja v spletno okolje in ker je 

treba tudi znova opozoriti, da mnogi 

storilci kaznivih dejanj za zaščito in 

skrivanje svojih dejavnosti uporabljajo 

defenzivne ukrepe, kot so šifriranje in 

druga orodja, kar je velik izziv pri 

kazenskem pregonu in sodnih preiskavah;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/32 

Predlog spremembe  32 

Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  14a. je zadovoljen, da je Komisija 

namenila posebno pozornost upravljanju 

meja kot bistvenemu vidiku preprečevanja 

čezmejnega kriminala in terorizma; 

poudarja, da bi bilo treba s sistematičnimi 

pregledi obstoječih podatkovnih zbirk, kot 

je schengenski informacijski sistem, 

okrepiti varnost na mejah EU; pozdravlja 

tudi zavezo Komisije, da v začetku leta 

2016 predstavi spremenjeni predlog o 

pametnih mejah; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/33 

Predlog spremembe  33 

Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  48a. poziva Komisijo, naj opravi celovito 

oceno obstoječih ukrepov za boj proti 

spolnemu izkoriščanju otrok prek spleta 

in oceni, ali so potrebna nadaljnja 

zakonodajna sredstva, ter preuči, ali ima 

Europol dovolj strokovnega znanja, 

sredstev in osebja za boj proti tem 

grozljivim zločinom; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/34 

Predlog spremembe  34 

Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

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 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ponovno poudarja, da je treba natančneje 

preučiti in odpravljati vzroke kriminala, na 

primer vse večjo neenakost, revščino, 

diskriminacijo in morebitno zaznavanje 

nepravičnosti v zunanji politiki EU in 

držav članic; poleg tega poudarja, da je 

treba zagotoviti ustrezne vire za socialne 

delavce, lokalne pripadnike policije in 

pravosodnih organov, ki so jim zaradi 

varčevalnih ukrepov zmanjšali denarna 

sredstva; 

2. ponovno poudarja, da je treba natančneje 

preučiti in odpravljati vzroke kriminala, na 

primer neenakost, revščino in 

diskriminacijo; poleg tega poudarja, da je 

treba zagotoviti ustrezne vire za socialne 

delavce, ter lokalne in nacionalne 

pripadnike policije in pravosodnih 

organov, ki so jim v nekaterih državah 

članicah zmanjšali denarna sredstva; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/35 

Predlog spremembe  35 

Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

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. opozarja, da je obsodil nezakonite 

dejavnosti množičnega nadzora nad 

državljani EU, zlasti ker ima lahko to hude 

posledice za temeljne pravice državljanov, 

predvsem pravico do zasebnosti in varstva 

podatkov, svobodo tiska ter svobodo 

govora in misli, ter opozarja, da je treba 

pri tem okrepiti sodni in parlamentarni 

pregled;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/36 

Predlog spremembe  36 

Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. ugotavlja, da v EU ni dogovorjene 

opredelitve pojma „nacionalne varnosti“, 

zaradi česar se v pravnih instrumentih EU 

nekontrolirano pojavljajo sklicevanja na 

„nacionalno varnost“; zato poziva 

Komisijo, naj hitro predlaga opredelitev 

izjeme zaradi nacionalne varnosti iz člena 

4(2) PEU ter omejitve zanjo, da bo pri 

varnostnih ukrepih zagotovljena ustrezna 

odgovornost na področju demokratičnih 

in temeljnih pravic; 

10. opozarja, da so za nacionalno varnost 

odgovorne izključno države članice, kot je 

navedeno v členu 4(2) PEU;  

 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/37 

Predlog spremembe  37 

Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da je treba izboljšati 

demokratični in sodni nadzor 

obveščevalnih služb držav članic; 

ugotavlja, da Parlament, Sodišče in 

varuhinja človekovih pravic nimajo dovolj 

pristojnosti za izvajanje učinkovite ravni 

nadzora nad evropsko varnostno politiko; 

12. poudarja, da so nacionalni parlamenti 

v celoti odgovorni za zagotavljanje 

pravilnega demokratičnega in sodnega 

nadzora obveščevalnih služb v vseh 

državah članicah; pozdravlja 

pripravljenost nacionalnih parlamentov, 

da na tem področju izmenjajo dobro 

prakso z Evropskim parlamentom;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/38 

Predlog spremembe  38 

Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da je treba izboljšati 

demokratični in sodni nadzor 

obveščevalnih služb držav članic; 

ugotavlja, da Parlament, Sodišče in 

varuhinja človekovih pravic nimajo dovolj 

pristojnosti za izvajanje učinkovite ravni 

nadzora nad evropsko varnostno politiko; 

12. priznava pomembno vlogo 

obveščevalnih služb v demokratičnih 

družbah in potrebo, da delujejo v 

primernem pravnem okviru ter s 

tehničnimi zmogljivostmi, ki služijo zaščiti 

temeljne pravice državljanov do zaščite 

pred notranjimi in zunanjimi grožnjami, 

ter poudarja, da morajo za njene 

dejavnosti veljati nadzor nacionalnih 

parlamentov, demokratična odgovornost 

in sodni nadzor v demokratični družbi, ki 

temelji na pravni državi; poudarja, da je 

treba nacionalne nadzorne mehanizme in 

organe neprestano prilagajati hitremu 

tehnološkemu razvoju, da bi zagotovili 

učinkovito raven nadzora;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/39 

Predlog spremembe  39 

Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. meni, da bi moral nadaljnji razvoj 

vloge Europola, Eurojusta in Evropskega 

javnega tožilstva privesti do sistema 

vseevropskega kazenskega pregona in 

pravosodja, vendar je treba za to vsekakor 

najprej odpraviti pomanjkljivosti in vrzeli 

pri demokratičnem nadzoru; 

21. poudarja, da imajo Europol, Eurojust 

in bodoče Evropsko javno tožilstvo 

pomembno vlogo pri izgradnji 

učinkovitega območja svobode, varnosti in 

pravosodja, ter opozarja, da za te agencije 

in organe velja demokratični in sodni 

nadzor;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/40 

Predlog spremembe  40 

Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. ponavlja svojo odločenost zagotoviti, 

da se bo z odprto in pregledno preiskavo 

ugotovilo, kdo je odgovoren za množične 

kršitve temeljnih pravic pod pretvezo boja 

proti terorizmu, zlasti v okviru prevoza in 

nezakonitega pridržanja zapornikov v 

evropskih državah s strani obveščevalne 

agencije CIA; poziva k zaščiti tistih, ki te 

kršitve razkrijejo, kot so novinarji in 

prijavitelji; 

35. ponavlja svoj poziv državam članicam, 

naj izvedejo preiskave ter zagotovijo, da se 

bo z odprto in pregledno sodno preiskavo 

ugotovilo, kdo je odgovoren za množične 

kršitve temeljnih pravic v okviru 

domnevnega prevoza in nezakonitega 

pridržanja zapornikov v evropskih državah 

s strani obveščevalne agencije CIA; zaupa 

v vlogo nacionalnih parlamentov in 

nacionalnih sodnih organov ter poziva 

Komisijo, naj prispeva k tozadevnim 

prizadevanjem Evropskega parlamenta; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/41 

Predlog spremembe  41 

Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. se strinja, da je trgovina z ljudmi 

pojav, ki ga je treba na evropski ravni 

učinkoviteje obravnavati; vendar odločno 

zavrača vsako povezovanje nedovoljenih 

migracij in terorizma; poudarja, da za 

migrante ni zakonite poti v EU, da bi 

zaprosili za zaščito, kar ustvarja stalno 

povpraševanje po nedovoljenih načinih, ki 

spravljajo ranljive migrante, ki 

potrebujejo mednarodno zaščito, v 

nevarnost; 

40. poudarja da je trgovina z ljudmi resna 

in nasilna grožnja za varnost ranljivih 

posameznikov, kot so ženske, otroci in 

migranti, ki jo je treba na evropski ravni 

učinkoviteje obravnavati; poudarja tudi, 

da tihotapci in trgovci z ljudmi izkoriščajo 

nedovoljeno migracijo in zaradi lastnega 

poslovnega dobička postavljajo na kocko 

življenje migrantov; poudarja, da so 

organizirane kriminalne skupine, ki 

aktivno omogočajo prevoz migrantov z 

neurejenim statusom, po podatkih 

Europola in Eurojusta povezane s 

trgovino z ljudmi, drogami, trgovanjem z 

orožjem in terorizmom; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/42 

Predlog spremembe  42 

Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

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 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ka. ker bi bilo treba kot pomemben del 

varnostne agende nameniti posebno 

pozornost podpori in zaščiti vseh žrtev 

terorizma in kriminala po vsej EU; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/43 

Predlog spremembe  43 

Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

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. 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; poudarja, da je treba še okrepiti 

povezave in sinergijo med njima; poziva k 

večji skladnosti med zunanjimi in 

notranjimi instrumenti, zlasti v odziv na 

horizontalna vprašanja, kot so boj proti 

terorizmu, terorizem, organizirani 

kriminal, tuji borci, kibernetska obramba, 

tihotapljenje ljudi in trgovina z njimi ter 

migracije; poziva k večjim sinergijam med 

evropsko varnostno in obrambno politiko 

v njeni civilni in vojaški razsežnosti ter 

akterji svobode, varnosti in pravosodja 

(Europol, FRONTEX, CEPOL); poziva 

Komisijo, naj Parlament dosledno obvešča 

o nadaljnjih ukrepih za razvoj povezave 

med notranjo in zunanjo razsežnostjo 

varnosti; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/44 

Predlog spremembe  44 

Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

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 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. poudarja pomen in pravočasnost 

potekajočega strateškega pregleda, ki ga 

je Evropski svet zaupal visoki 

predstavnici/podpredsednici decembra 

2013 in katerega cilj bi moral biti sprejetje 

nove evropske varnostne strategije; 

obsežna strategija, ki bi vključevala 

vprašanja zunanje in varnostne politike, 

bi morala določati in opisovati interese, 

prednostne naloge in cilje EU, obstoječe 

in nastajajoče grožnje, izzive in priložnosti 

ter instrumente in sredstva, s katerimi jih 

lahko EU obravnava; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/45 

Predlog spremembe  45 

Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  31a. v luči nedavnih terorističnih napadov 

v Bruslju, Parizu, Københavnu in Saint-

Quentin-Fallavierju opozarja, da mora 

EU nujno bolje oceniti varnostno grožnjo 

in se nemudoma osredotočiti na 

prednostna območja v okviru boja proti 

terorizmu, na primer okrepitev varnosti 

na mejah EU, izboljšanje zmogljivosti za 

prijavljanje sumljivih spletnih vsebin, boj 

proti nezakoniti trgovini z orožjem ter 

okrepitev delitve informacij in 

operativnega sodelovanja med 

nacionalnimi organi kazenskega pregona 

in obveščevalnimi službami; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/46 

Predlog spremembe  46 

Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0676/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Evropska agenda za varnost 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. želi spomniti, da je v boju proti 

terorističnim in organiziranim kriminalnim 

skupinam nadvse pomembno, da se 

prekinejo njihovi finančni tokovi; 

32. želi spomniti, da je v boju proti 

terorističnim mrežam in organiziranim 

kriminalnim skupinam nadvse pomembno, 

da se sledi njihovim finančnim tokovom, 

tudi zunaj sistema Swift, in se ti prekinejo; 

pozdravlja prizadevanja za zagotovitev 

poštene in uravnotežene udeležbe v 

programu za sledenje financiranja 

terorističnih dejavnosti ;  

Or. en 
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Predlog spremembe  47 

Monika Hohlmeier 

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 32 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  32a. poudarja, da grožnja terorizma, 

nastalega na domačih tleh, dosega v EU 

nevarne nove razsežnosti, odkar so 

islamski fundamentalisti prevzeli ozemlja 

v Siriji in Iraku ter po vsem svetu razširili 

propagandno kampanjo za združitev sil z 

džihadisti in izvajanje napadov znotraj 

meja EU. 

Or. en 

 

 

 

 


