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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt D a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Da. der henviser til, at en omfattende 

langsigtet terrorbekæmpelsesstrategi bør 

indeholde foranstaltninger, der sigter mod 

at styrke social inklusion, fordømme og 

straffe enhver adfærd, der tilskynder til 

vold eller had, udforme og gennemføre 

foranstaltninger, der har til formål at 

forebygge og bekæmpe radikalisering, 

styrke retligt og politimæssigt samarbejde 

på tværs af grænserne og fastsætte en 

ensartet juridisk definition af begrebet 

"profilering" på grundlag af relevante 

grundlæggende rettigheder og 

databeskyttelsesstandarder; 

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 19 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

19. noterer sig med bekymring, at 

terrororganisationerne i stigende grad 

anvender internettet og 

kommunikationsteknologierne til at 

kommunikere, planlægge angreb og 

udsprede propaganda; anmoder om, at 

internetvirksomheder og de sociale medier 

samarbejder med regeringerne og de 

retshåndhævende myndigheder for at 

bekæmpe dette problem samtidig med, at 

de sikrer løbende overholdelse af de 

generelle principper om udtryksfrihed og 

privatlivets fred; understreger, at 

foranstaltningerne til begrænsning af brug 

og spredning af oplysninger på internettet i 

terrorbekæmpelsesøjemed skal være 

nødvendige og forholdsmæssige; 

19. noterer sig med bekymring, at 

terrororganisationerne i stigende grad 

anvender internettet og 

kommunikationsteknologierne til at 

kommunikere, planlægge angreb og 

udsprede propaganda; anmoder om, at 

internetvirksomheder og de sociale medier 

samarbejder med regeringerne og de 

retshåndhævende myndigheder for at 

bekæmpe dette problem samtidig med, at 

de sikrer løbende overholdelse af de 

generelle principper om udtryksfrihed og 

privatlivets fred; understreger, at 

foranstaltningerne til begrænsning af brug 

og spredning af oplysninger på internettet i 

terrorbekæmpelsesøjemed skal være 

nødvendige og forholdsmæssige; 

understreger endvidere, at fjernelse af 

kriminelt indhold bør foretages på 

grundlag af en retskendelse og ikke 

gennem internetudbyderes private 

overvågning; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 
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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 28 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

28. understreger navnlig, at det er 

nødvendigt, at EU og dets medlemsstater 

og partnerlande baserer deres strategi for 

bekæmpelse af international terrorisme på 

retsstatsprincippet og respekt for de 

grundlæggende rettigheder; understreger 

endvidere, at Unionens aktioner udadtil til 

bekæmpelse af international terrorisme i 

første omgang bør sigte mod at forhindre, 

modarbejde og retsforfølge terrorisme; 

28. understreger navnlig, at det er 

nødvendigt, at EU og dets medlemsstater 

og partnerlande baserer deres strategi for 

bekæmpelse af international terrorisme på 

retsstatsprincippet og respekt for de 

grundlæggende rettigheder; opfordrer 

medlemsstaterne til at ophøre med at give 

næring til konflikt ved at sælge våben til 

alle involverede parter; understreger 

endvidere, at Unionens aktioner udadtil til 

bekæmpelse af international terrorisme i 

første omgang bør sigte mod at forhindre, 

modarbejde og retsforfølge terrorisme; 

Or. en 

 

 


