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5.7.2017 B8-0477/1 

Amendamentul  1 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

în numele Grupului S&D 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de decizie B8-0477/2017 

Conferința președinților 

Constituirea unei comisii speciale privind terorismul, responsabilitățile, componența și 

mandatul comisiei 

Propunere de decizie 

Punctul 1 – partea introductivă 

 

Propunerea de decizie Amendamentul 

1. Decide să constituie o comisie 

specială privind terorismul, învestită cu 

următoarele responsabilități bine definite: 

1. Decide să constituie o comisie 

specială privind cooperarea și schimbul de 

informații în contextul antiterorismului la 

nivelul UE, învestită cu următoarele 

responsabilități bine definite: 

  

Or. en 



 

AM\1130446RO.docx  PE605.604v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

5.7.2017 B8-0477/2 

Amendamentul  2 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

în numele Grupului S&D 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de decizie B8-0477/2017 

Conferința președinților 

Constituirea unei comisii speciale privind terorismul, responsabilitățile, componența și 

mandatul comisiei 

Propunere de decizie 

Punctul 1 – litera a 

 

Propunerea de decizie Amendamentul 

(a) să examineze, să analizeze și să 

evalueze cu imparțialitate datele furnizate 

de autoritățile de aplicare a legii din statele 

membre, agențiile UE competente și 

experți de renume, precum și amploarea 

amenințării teroriste pe teritoriul european 

și să propună măsuri adecvate pentru a 

permite Uniunii Europene și statelor sale 

membre să contribuie la prevenirea, 

cercetarea și urmărirea penală a 

infracțiunilor care au legătură cu 

terorismul;  

(a) să examineze cu imparțialitate, să 

analizeze și să evalueze datele furnizate de 

autoritățile de apărare a legii din statele 

membre, agențiile UE competente, precum 

și experții de renume, reacția la 

amenințarea teroristă pe teritoriul 

european și mai ales colaborarea și 

schimburile de informații între toți 

protagoniștii relevanți de la nivel național 

și de la nivelul UE; 

Or. en 
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5.7.2017 B8-0477/3 

Amendamentul  3 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

în numele Grupului S&Dîn numele Grupului S&D 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de decizie B8-0477/2017 

Conferința președinților 

Constituirea unei comisii speciale privind terorismul, responsabilitățile, componența și 

mandatul comisiei 

Propunere de decizie 

Punctul 1 – litera b 

 

Propunerea de decizie Amendamentul 

(b) să identifice și să analizeze cu 

imparțialitate și în conformitate cu o 

abordare bazată pe date concrete 

eventualele defecțiuni și anomalii care au 

permis producerea de atacuri teroriste 

recente în diferite state membre, în special 

prin colectarea, compilarea și analizarea 

tuturor informațiilor aflate la dispoziția 

serviciilor de informații ale statelor 

membre sau a autorităților judiciare și de 

aplicare a legii cu privire la autori înainte 

de comiterea unei infracțiuni de terorism; 

eliminat 

Or. en 
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5.7.2017 B8-0477/4 

Amendamentul  4 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

în numele Grupului S&D 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de decizie B8-0477/2017 

Conferința președinților 

Constituirea unei comisii speciale privind terorismul, responsabilitățile, componența și 

mandatul comisiei 

Propunere de decizie 

Punctul 1 – litera d – partea introductivă 

 

Propunerea de decizie Amendamentul 

(d) să identifice deficiențele în ceea ce 

privește schimbul de informații judiciare, 

de aplicare a legii și de date operative între 

statele membre; să investigheze în special 

presupusele deficiențe în colectarea, 

analizarea și comunicarea de informații 

care ar putea contribui la prevenirea unor 

atacuri, în special prin: 

(d) să identifice deficiențele în punerea 

în aplicare a legislației secundare a UE în 

ceea ce privește schimbul de informații 

judiciare, de apărare a legii și de date 

operative între statele membre; să 

investigheze în special presupusele 

deficiențe în colectarea, analizarea și 

comunicarea de informații care ar putea 

contribui la prevenirea unor atacuri, 

acordând o atenție deosebită ocrotirii 

drepturilor fundamentale consfințite în 

Cartă, în special prin: 

Or. en 
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5.7.2017 B8-0477/5 

Amendamentul  5 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

în numele Grupului S&D 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de decizie B8-0477/2017 

Conferința președinților 

Constituirea unei comisii speciale privind terorismul, responsabilitățile, componența și 

mandatul comisiei 

Propunere de decizie 

Punctul 1 – litera f 

 

Propunerea de decizie Amendamentul 

(f) să evalueze disponibilitatea și 

eficacitatea tuturor resurselor alocate 

autorităților competente implicate în lupta 

împotriva terorismului (poliție, armată, 

justiție, buget, date operative, 

supraveghere, informații, tehnologia 

informației...) în statele membre și la 

nivelul UE; să analizeze posibilele 

deficiențe în cooperarea polițienească 

transfrontalieră practice și obstacolele în 

calea cooperării în materie de aplicare a 

legii în cadrul anchetelor legate de 

combaterea terorismului, identificând 

limitările juridice, tehnice și structurale 

ale capacităților de investigare; 

(f) să evalueze disponibilitatea 

resurselor alocate autorităților competente 

implicate în combaterea terorismului, mai 

ales în legătură cu aspectele practice ale 

cooperării transfrontaliere între organele 
de ordine publică în investigațiile legate 

de terorism; 

Or. en 
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5.7.2017 B8-0477/6 

Amendamentul  6 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

în numele Grupului S&D 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de decizie B8-0477/2017 

Conferința președinților 

Constituirea unei comisii speciale privind terorismul, responsabilitățile, componența și 

mandatul comisiei 

Propunere de decizie 

Punctul 1 – litera ga (nouă) 

 

Propunerea de decizie Amendamentul 

  (ga) să evalueze eficiența cooperării 

între UE, statele sale membre și țările 

terțe, mai ales din zona mediteraneeană și 

Orientul Mijlociu în sens mai larg, în 

legătură cu spălarea banilor, finanțarea 

terorismului și schimbul de informații 

privind recrutarea și pregătirea 

teroriștilor;  

Or. en 
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5.7.2017 B8-0477/7 

Amendamentul  7 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de decizie B8-0477/2017 

Conferința președinților 

Constituirea unei comisii speciale privind terorismul, responsabilitățile, componența și 

mandatul comisiei 

Propunere de decizie 

Punctul 1 – litera j 

 

Propunerea de decizie Amendamentul 

(j)  să colecteze informații și să 

analizeze procesul de radicalizare și 

eficacitatea programelor de deradicalizare 

stabilite într-un număr limitat de state 

membre; să identifice bunele practici 

existente care să fie schimbate și să verifice 

dacă statele membre au luat măsurile 

adecvate în acest sens; 

(j) să colecteze informații și să 

analizeze procesul de radicalizare și 

eficacitatea programelor de deradicalizare 

stabilite într-un număr limitat de state 

membre; să identifice bunele practici 

existente care să fie schimbate și să verifice 

dacă statele membre au luat măsurile 

adecvate în acest sens; să evalueze 

posibilitatea ca UE să ofere sprijin pentru 

programele de de-radicalizare într-o serie 

de țări terțe din zona mediteraneeană și 

Orientul Mijlociu în sens mai larg; 

Or. en 

 

 


