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Изменение  1 

Лаура Ферара, Иняцио Корао, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Мерки за борба с тероризма 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Г a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 Гa. като има предвид, че една 

всеобхватна дългосрочна стратегия 

за борба с тероризма следва да 

включва мерки, насочени към 

засилване на социалното 

приобщаване, осъждане и 

санкциониране на всяко поведение, 

което подбужда към насилие или 

омраза, изготвянето и прилагането 

на мерки, насочени към 

предотвратяване и борба с 

радикализацията, укрепване на 

трансграничното съдебно и 

полицейско сътрудничество и 

формулирането на еднакво правно 

определение на понятието за 

„изготвяне на профили“, въз основа на 

съответните стандарти за 

основните права и за защита на 

данните; 

Or. en 
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Изменение  2 

Лаура Ферара, Иняцио Корао, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Мерки за борба с тероризма 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

19. отбелязва със загриженост 

нарастващото използване на интернет и 

на комуникационните технологии от 

страна на терористични организации с 

цел обмен на информация, планиране на 

нападения и разпространяване на 

пропаганда; призовава интернет 

дружествата и дружествата, 

управляващи социалните медии, да си 

сътрудничат с правителствата и 

правоприлагащите органи, както и с 

гражданското общество, за да 

противодействат на този проблем, като 

същевременно се гарантира 

неотменното спазване на основните 

принципи на свободата на изразяване и 

на правото на неприкосновеност на 

личния живот; подчертава, че мерките, 

ограничаващи използването и 

разпространяването на данни в интернет 

за целите на борбата срещу тероризма, 

трябва да бъдат необходими и 

пропорционални; 

19. отбелязва със загриженост 

нарастващото използване на интернет и 

на комуникационните технологии от 

страна на терористични организации с 

цел обмен на информация, планиране на 

нападения и разпространяване на 

пропаганда; призовава интернет 

дружествата и дружествата, 

управляващи социалните медии, да си 

сътрудничат с правителствата и 

правоприлагащите органи, както и с 

гражданското общество, за да 

противодействат на този проблем, като 

същевременно се гарантира 

неотменното спазване на основните 

принципи на свободата на изразяване и 

на правото на неприкосновеност на 

личния живот; подчертава, че мерките, 

ограничаващи използването и 

разпространяването на данни в интернет 

за целите на борбата срещу тероризма, 

трябва да бъдат необходими и 

пропорционални; подчертава освен 

това, че отстраняването на 

съдържание с наказуем характер 

следва да се извършва въз основа на 
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съдебно разрешение, а не чрез частни 

полицейски дейности на 

доставчиците на интернет услуги; 

Or. en 
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Изменение  3 

Лаура Ферара, Иняцио Корао, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Мерки за борба с тероризма 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

28. подчертава по-специално, че е 

необходимо ЕС, неговите държави 

членки и партньорски държави да 

поставят принципите на правовата 

държава и зачитането на основните 

права в основата на стратегията си за 

борба с международния тероризъм; 

подчертава освен това, че външните 

дейности на Съюза за борба с 

международния тероризъм следва да 

бъдат насочени на първо място към 

предотвратяването, борбата и 

наказателното преследване на 

тероризма; 

28. подчертава по-специално, че е 

необходимо ЕС, неговите държави 

членки и партньорски държави да 

поставят принципите на правовата 

държава и зачитането на основните 

права в основата на стратегията си за 

борба с международния тероризъм; 

призовава държавите членки да 

престанат да подклаждат 

конфликта, като продават оръжия 

на участващите в него страни; 

подчертава освен това, че външните 

дейности на Съюза за борба с 

международния тероризъм следва да 

бъдат насочени на първо място към 

предотвратяването, борбата и 

наказателното преследване на 

тероризма; 

Or. en 

 

 


