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Grozījums Nr.  1 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terorisma apkarošanas pasākumi 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Da apsvērums (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Da. tā kā visaptverošā ilgtermiĦa 
pretterorisma stratēăijā būtu jāiekĜauj 
pasākumi, kuru mērėis ir stiprināt sociālo 
iekĜaušanu, nosodīt un sodīt jebkādu 
rīcību, kas aicina uz vardarbību vai 
kurina naidu, izstrādāt un īstenot 
pasākumus, kuru mērėis ir novērst 
radikalizāciju un cīnīties ar to, stiprināt 
tiesu iestāžu un policijas pārrobežu 
sadarbību un noteikt vienotu juridisku 
definīciju jēdzienam „profilēšana”, 
balstoties uz pamattiesībām un datu 
aizsardzības standartiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terorisma apkarošanas pasākumi 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. ar bažām norāda, ka teroristu 
organizācijas saziĦai, uzbrukumu 
plānošanai un propagandas materiālu 
izplatīšanai arvien plašāk izmanto internetu 
un komunikācijas tehnoloăijas; prasa 
interneta un sociālo mediju kompānijām 
sadarboties ar valstu valdībām, 
tiesībaizsardzības iestādēm un pilsonisko 
sabiedrību, lai cīnītos ar šo problēmu, 
vienlaikus nodrošinot izteiksmes brīvības 
un privātuma vispārējo principu pastāvīgu 
ievērošanu; uzsver, ka pasākumiem, kas 
pretterorisma nolūkos ierobežo datu 
izmantošanu un izplatīšanu, jābūt patiešām 
nepieciešamiem un samērīgiem; 

19. ar bažām norāda, ka teroristu 
organizācijas saziĦai, uzbrukumu 
plānošanai un propagandas materiālu 
izplatīšanai arvien plašāk izmanto internetu 
un komunikācijas tehnoloăijas; prasa 
interneta un sociālo mediju kompānijām 
sadarboties ar valstu valdībām, 
tiesībaizsardzības iestādēm un pilsonisko 
sabiedrību, lai cīnītos ar šo problēmu, 
vienlaikus nodrošinot izteiksmes brīvības 
un privātuma vispārējo principu pastāvīgu 
ievērošanu; uzsver, ka pasākumiem, kas 
pretterorisma nolūkos ierobežo datu 
izmantošanu un izplatīšanu, jābūt patiešām 
nepieciešamiem un samērīgiem; turklāt 

uzsver, ka krimināla rakstura saturs no 
interneta būtu jāizĦem, pamatojoties uz 
tiesas atĜauju, nevis uz interneta 
pakalpojumu sniedzēju privāti veiktu 
uzraudzību; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terorisma apkarošanas pasākumi 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. īpaši uzsver, ka ES, tās dalībvalstu un 
partnervalstu starptautiskā terorisma 
apkarošanas stratēăijas pamatā ir jābūt 
tiesiskumam un pamattiesību ievērošanai; 
turklāt uzsver, ka Savienības ārējās 
darbības terorisma apkarošanai vispirms 
vajadzētu vērst uz terorisma novēršanu, 
cīĦu pret to un vainīgo saukšanu pie 
atbildības; 

28. īpaši uzsver, ka ES, tās dalībvalstu un 
partnervalstu starptautiskā terorisma 
apkarošanas stratēăijas pamatā ir jābūt 
tiesiskumam un pamattiesību ievērošanai; 
aicina dalībvalstis izbeigt konfliktu 
veicināšanu, pārdodot visām konfliktos 
iesaistītajām pusēm ieročus; turklāt 
uzsver, ka Savienības ārējās darbības 
terorisma apkarošanai vispirms vajadzētu 
vērst uz terorisma novēršanu, cīĦu pret to 
un vainīgo saukšanu pie atbildības; 

Or. en 

 
 


