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Pozměňovací návrh  1 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 
za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
o protiteroristických opatřeních 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že součástí 

komplexní protiteroristické strategie by 

měla být opatření, jejichž cílem bude 

posílení sociálního začleňování, 

odsouzení a trestání veškerého jednání, 

jež podněcuje k násilí či nenávisti, 

vypracování a zavádění iniciativ 

zaměřených na prevenci a potírání 

radikalizace, posilování přeshraniční 

soudní a policejní spolupráce a 

formulování jednotné právní definice 

pojmu „profilování“, jež by vycházela z 

příslušných norem ochrany základních 

práv a údajů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
o protiteroristických opatřeních 

Společný návrh usnesení 

Bod 19 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. se znepokojením si všímá, že 

teroristické organizace intenzivněji 

využívají internet a komunikační 

technologie ke komunikaci, plánování 

útoků a šíření propagandy; žádá, aby 

společnosti provozující internet a sociální 

média spolupracovaly při řešení tohoto 

problému s vládami, donucovacími orgány 

a občanskou společností a zároveň aby 

byla za všech okolností zajištěna svoboda 

projevu a právo na soukromí; zdůrazňuje, 

že opatření na omezení používání a šíření 

dat na internetu pro účely boje proti 

terorismu musí být nezbytná a přiměřená; 

19. se znepokojením si všímá, že 

teroristické organizace intenzivněji 

využívají internet a komunikační 

technologie ke komunikaci, plánování 

útoků a šíření propagandy; žádá, aby 

společnosti provozující internet a sociální 

média spolupracovaly při řešení tohoto 

problému s vládami, donucovacími orgány 

a občanskou společností a zároveň aby 

byla za všech okolností zajištěna svoboda 

projevu a právo na soukromí; zdůrazňuje, 

že opatření na omezení používání a šíření 

dat na internetu pro účely boje proti 

terorismu musí být nezbytná a přiměřená; 

dále zdůrazňuje, že odstranění 

nezákonného obsahu by mělo být 

provedeno na základě soudního povolení, 

nikoli na základě soukromé kontrolní 

činnosti poskytovatelů internetových 

služeb; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
o protiteroristických opatřeních 

Společný návrh usnesení 

Bod 28 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. především zdůrazňuje, že je zapotřebí, 

aby EU, její členské státy a partnerské 

země založily svou strategii boje proti 

mezinárodnímu terorismu na principech 

právního státu a dodržování základních 

práv; dále zdůrazňuje, že vnější činnost 

Unie v boji proti mezinárodnímu terorismu 

by měla být v první řadě zaměřena na 

prevenci terorismu, boj proti němu a jeho 

stíhání; 

28. především zdůrazňuje, že je zapotřebí, 

aby EU, její členské státy a partnerské 

země založily svou strategii boje proti 

mezinárodnímu terorismu na principech 

právního státu a dodržování základních 

práv; vyzývá členské státy, aby upustily od 

podněcování konfliktů prodejem zbraní 

stranám účastnícím se konfliktů; dále 

zdůrazňuje, že vnější činnost Unie v boji 

proti mezinárodnímu terorismu by měla být 

v první řadě zaměřena na prevenci 

terorismu, boj proti němu a jeho stíhání; 

Or. en 

 

 


