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7.7.2015 B8-0676/30 

Ändringsförslag  30 
Monika Hohlmeier 
för PPE-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 C 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Undantaget för nationell säkerhet 

enligt artikel 4 i EU-fördraget kan inte 

utnyttjas för att tillåta nationella 

säkerhetsorgan att inkräkta på andra 

medlemsstaters intressen, däribland 

ekonomiska intressen, deras medborgares 

och invånares rättigheter samt 

Europeiska unionens och mer generellt 

tredjeländers lagar och politik. 

C. Den nationella säkerheten är också i 

fortsättningen varje medlemsstats eget 

ansvar i enlighet med artikel 4 i 

EU-fördraget. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/31 

Ändringsförslag  31 
Monika Hohlmeier 
för PPE-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 I 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. Användningen av kryptering är en viktig 

skydds- och säkerhetsåtgärd för enskilda 

personer för att skydda sig mot 

massövervakning och kriminell 

verksamhet, och för att de ska kunna 

utöva sina grundläggande rättigheter i 

EU och i tredjeländer, samt ett viktigt 

redskap för att öka förtroendet för den 

digitala miljön. Brottsbekämpning får 

därför inte tas till förevändning för 

inskränkningar av rätten att använda 

krypteringar. 

I. Användningen av kryptering är ett viktigt 

verktyg för enskilda personer för att skydda 

sig mot kriminell verksamhet och för att 

öka förtroendet för den digitala miljön. Det 

är också viktigt att påminna om att många 

brottslingar använder säkerhetsåtgärder, 

såsom kryptering och andra verktyg för 

att skydda och dölja sin verksamhet, vilket 

skapar stora problem för 

brottsbekämpning och brottsutredningar.  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/32 

Ändringsförslag  32 
Monika Hohlmeier 
för PPE-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 14a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 14a. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens fokusering på 

gränsförvaltningen som en väsentlig 

aspekt i förebyggandet av 

gränsöverskridande brottslighet och 

terrorism. Parlamentet betonar att 

EU:s gränssäkerhet bör stärkas genom 

systematiska kontroller mot befintliga 

databaser, såsom SIS.  Parlamentet 

välkomnar kommissionens åtagande att 

lägga fram sitt reviderade förslag om 

smarta gränser senast i början av 2016. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/33 

Ändringsförslag  33 
Monika Hohlmeier 
för PPE-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 48a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 48a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utföra en fullständig 

utvärdering av befintliga åtgärder för att 

bekämpa sexuellt utnyttjande av barn 

online, att bedöma om det krävs 

ytterligare lagstiftningsinstrument och att 

undersöka om Europol har tillräcklig 

expertis, tillräckliga resurser och 

tillräcklig personalstyrka för att kunna 

hantera detta fruktansvärda brott. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/34 

Ändringsförslag  34 
Monika Hohlmeier 
för PPE-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 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet upprepar att det är 

nödvändigt att ytterligare undersöka och 

behandla de bakomliggande orsakerna till 

brottslighet, däribland växande 

ojämlikheter, fattigdom, diskriminering 

och eventuellt upplevda orättvisor i 

EU:s och medlemsstaternas utrikespolitik. 

Parlamentet betonar vidare behovet av att 

säkerställa tillräckliga resurser för 

socialarbetare, lokal polis och personal 

inom rättsväsendet, vars budgetar har 

skurits ner till följd av 

åtstramningspolitiken. 

2. Europaparlamentet upprepar att det är 

nödvändigt att ytterligare undersöka och 

behandla de bakomliggande orsakerna till 

brottslighet, däribland ojämlikheter, 

fattigdom och diskriminering. Parlamentet 

betonar vidare behovet av att säkerställa 

tillräckliga resurser för socialarbetare, lokal 

och nationell polis och personal inom 

rättsväsendet, vars budgetar har skurits ner 

i vissa medlemsstater. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/35 

Ändringsförslag  35 
Monika Hohlmeier 
för PPE-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 om sitt 

fördömande av den olagliga 

massövervakningen av EU-medborgare, i 

synnerhet med hänsyn till dess potentiellt 

allvarliga effekter för medborgarnas 

grundläggande rättigheter, i synnerhet 

rätten till integritet och uppgiftsskydd, 

press-, tanke- och yttrandefriheten, och 

betonar behovet av att stärka den rättsliga 

och parlamentariska övervakning i detta 

syfte.  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/36 

Ändringsförslag  36 
Monika Hohlmeier 
för PPE-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 10 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet noterar att EU 

saknar en gemensam definition av 

”nationell säkerhet”, vilket skapar en viss 

vaghet i EU:s rättsliga instrument som 

innehåller hänvisningar till nationell 

säkerhet. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att snabbt föreslå en 

definition och en avgränsning av 

undantaget för den nationella säkerheten 

enligt artikel 4 i EU-fördraget, för att 

möjliggöra korrekt ansvarsskyldighet när 

det gäller demokratiska och 

grundläggande rättigheter i förbindelse 

med åtgärder som vidtas på 

säkerhetsområdet. 

10. Europaparlamentet påpekar att den 

nationella säkerheten också i 

fortsättningen är varje medlemsstats eget 

ansvar i enlighet med artikel 4 i 

EU-fördraget.  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/37 

Ändringsförslag  37 
Monika Hohlmeier 
för PPE-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 12 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet betonar att det är 

nödvändigt att förbättra den demokratiska 

och rättsliga övervakningen av 

medlemsstaternas underrättelsetjänster. 

Parlamentet noterar att parlamentet, 

domstolen och ombudsmannen inte har 

tillräckliga befogenheter för att utföra en 

effektiv kontroll av den europeiska 

säkerhetspolitiken. 

12. Europaparlamentet betonar att de 

nationella parlamenten bär hela ansvaret 

för att säkerställa en korrekt demokratisk 

och rättslig övervakning av samtliga 

medlemsstaters underrättelsetjänster. 

Parlamentet välkomnar de nationella 

parlamentens vilja att utbyta bästa praxis 

med Europaparlamentet i detta avseende.  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/38 

Ändringsförslag  38 
Monika Hohlmeier 
för PPE-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 12 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet betonar att det är 

nödvändigt att förbättra den demokratiska 

och rättsliga övervakningen av 

medlemsstaternas underrättelsetjänster. 

Parlamentet noterar att parlamentet, 

domstolen och ombudsmannen inte har 

tillräckliga befogenheter för att utföra en 

effektiv kontroll av den europeiska 

säkerhetspolitiken. 

12. Europaparlamentet erkänner den 

viktiga roll som underrättelsetjänsterna 

spelar i demokratiska samhällen och 

behovet av att tillhandahålla dem 

lämpliga rättsliga ramar och teknisk 

kapacitet så att de kan skydda 

medborgarnas grundläggande rätt till 

säkerhet i fråga om interna och externa 

hot, och betonar att deras verksamhet 

måste omfattas av de nationella 

parlamentens kontroll, demokratisk 

ansvarsskyldighet och rättslig 

övervakning i ett demokratiskt samhälle 

baserat på rättsstatsprincipen. Parlamentet 

betonar att nationella 

övervakningsmekanismer och organ 

permanent måste anpassas till den snabba 

tekniska utvecklingen för att säkerställa 

en effektiv kontrollnivå.  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/39 

Ändringsförslag  39 
Monika Hohlmeier 
för PPE-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 21 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att en 

vidareutveckling av Europols, Eurojusts 

och den framtida europeiska 

åklagarmyndighetens roll bör utmynna i 

ett EU-övergripande system för 

brottsbekämpning och rättstjänster, men 

att överbryggandet av svagheterna och 

luckorna i den demokratiska 

övervakningen är en absolut förutsättning 

för denna vidareutveckling. 

21. Europaparlamentet betonar Europols, 

Eurojusts och den framtida europeiska 

åklagarmyndighetens viktiga roll för att 

bygga upp ett verkligt område med frihet, 

säkerhet och rättvisa i EU, och påminner 

om att dessa byråer och organ omfattas av 

demokratisk och rättslig övervakning.  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/40 

Ändringsförslag  40 
Monika Hohlmeier 
för PPE-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 35 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet upprepar sin 

beslutsamhet att genom öppna och 

insynsvänliga utredningar säkerställa 

ansvarsskyldighet för de massiva 

kränkningarna av de grundläggande 

rättigheterna inom ramen för kampen mot 

terrorism, i synnerhet i samband med 

CIA:s transport och olagliga 

frihetsberövande av personer i europeiska 

länder. Parlamentet efterlyser skydd för 

personer som avslöjar sådana 

kränkningar, t.ex. journalister och 

visselblåsare. 

35. Europaparlamentet upprepar sin 

uppmaning till medlemsstaterna att 

genomföra utredningar och säkerställa 

ansvarsskyldighet för de massiva 

kränkningarna av de grundläggande 

rättigheterna i samband med 

CIA:s påstådda transport och olagliga 

frihetsberövande av personer i europeiska 

länder med stöd av öppna och 

insynsvänliga utredningar. Parlamentet 

har förtroende för de nationella 

parlamentens och de nationella rättsliga 

myndigheternas roll, och uppmanar 

kommissionen att bidra till 

Europaparlamentets insatser i detta 

avseende. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/41 

Ändringsförslag  41 
Monika Hohlmeier 
för PPE-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 40 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

40. Europaparlamentet håller med om att 

människohandel är ett fenomen som måste 

hanteras mer effektivt på europeisk nivå. 

Parlamentet avvisar dock bestämt all 

koppling mellan irreguljär migration och 

terrorism. Parlamentet påpekar att 

avsaknaden av lagliga sätt att ta sig in i 

EU för att söka skydd skapar en konstant 

efterfrågan på olagliga sätt, vilket utgör 

en fara för sårbara migranter som är i 

behov av internationellt skydd. 

40. Europaparlamentet betonar att 

människohandel är ett allvarligt och 

aggressivt hot mot säkerheten för sårbara 

personer såsom kvinnor, barn och 

migranter som måste hanteras mer 

effektivt på europeisk nivå. Parlamentet 

påpekar vidare att smugglare och 

människohandlare exploaterar irreguljär 

migration och riskerar migranternas liv 

för egen vinning. Parlamentet betonar att 

enligt Europol och Eurojust har de 

organiserade kriminella grupper som 

aktivt främjar transport av irreguljära 

migranter kopplats till människohandel, 

narkotika, olaglig handel med skjutvapen 

och terrorism. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/42 

Ändringsförslag  42 
Monika Hohlmeier 
för PPE-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 Ka (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ka. Särskild uppmärksamhet bör fästas 

vid att stödja och skydda alla offer för 

terrorism och brottslighet i hela EU som 

en central del av säkerhetsagendan. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/43 

Ändringsförslag  43 
Monika Hohlmeier 
för PPE-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 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 

understryker behovet av att ytterligare 

stärka kopplingarna och synergierna 

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 kräver bättre samstämmighet 

mellan externa och interna instrument, i 

synnerhet för att hantera horisontella 

frågor såsom terrorismbekämpning, 

terrorism, organiserad brottslighet, 

utländska stridande, it-försvar, smuggling 

och människohandel och migration. 

Parlamentet efterlyser ytterligare 

synergieffekter mellan såväl civila som 

militära aspekter av GSFP och aktörer på 

området för frihet, säkerhet och rättvisa 

(Europol, Frontex och Cepol). 

Parlamentet ber kommissionen att hålla 

parlamentet vederbörligen underrättat om 

nya åtgärder i syfte att utveckla kopplingen 

mellan säkerhetspolitikens interna och 

externa dimensioner. 
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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 B8-0676/44 

Ändringsförslag  44 
Monika Hohlmeier 
för PPE-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 23a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 23a. Europaparlamentet betonar 

betydelsen av den pågående och relevanta 

strategiska översyn som vice 

ordföranden/den höga representanten 

genomför på uppdrag av Europeiska rådet 

efter mötet i december 2013, vilken bör 

leda till antagandet av en ny europeisk 

säkerhetsstrategi. Parlamentet anser att 

en bred strategi som inkluderar 

utrikespolitiska och säkerhetspolitiska 

frågor bör identifiera och beskriva 

EU:s intressen, prioriteringar och 

målsättningar, befintliga och nya hot, 

utmaningar och möjligheter samt 

EU:s instrument och medel för att bemöta 

dem. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/45 

Ändringsförslag  45 
Monika Hohlmeier 
för PPE-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 31a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  31a. Europaparlamentet påminner i ljuset 

av den senaste tidens terroristattacker i 

Bryssel, Paris, Köpenhamn och 

Saint-Quentin-Fallavier om det akuta 

behovet för EU att bättre bedöma hotet 

mot säkerheten i EU och att fokusera på 

omedelbart prioriterade områden i 

kampen mot terrorism, nämligen förstärkt 

säkerhet vid EU:s gränser, bättre 

möjligheter att anmäla internetinnehåll, 

kampen mot olaglig handel med 

skjutvapen samt intensifierat 

informationsutbyte och operativt 

samarbete mellan nationella 

brottsbekämpande myndigheter och 

underrättelsetjänster. 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/46 

Ändringsförslag  46 
Monika Hohlmeier 
för PPE-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 32 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet påminner om den 

centrala betydelsen av att avbryta de 

finansiella flödena i kampen mot terrorism 

och organiserade brottsliga 

sammanslutningar. 

32. Europaparlamentet påminner om den 

centrala betydelsen av att spåra och 

avbryta de finansiella flödena, även flöden 

utanför Swift-systemet, i kampen mot 

terroristnätverk och organiserade 

brottsliga sammanslutningar. Parlamentet 

välkomnar de åtgärder som vidtagits för 

att säkerställa ett rättvist och balanserat 

deltagande i programmet för att spåra 

finansiering av terrorism.  

Or. en 
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Ändringsförslag  47 
Monika Hohlmeier 
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 32a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  32a. Europaparlamentet betonar att hotet 

från inhemsk terrorism i EU har nått nya 

farliga nivåer sedan muslimska 

fundamentalister tog över delar av Syrien 

och Irak och inledde en världsomfattande 

propagandakampanj för att uppmuntra 

folk att ansluta sig till jihadisterna och 

utföra attacker inom EU:s gränser. 

Or. en 

 

 


