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Amendement  1 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismebestrijdingsmaatregelen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat een brede 

langetermijnstrategie voor 

terrorismebestrijding maatregelen moet 

omvatten om sociale integratie te 

versterken, gedrag dat aanzet tot geweld 

of haat te veroordelen en te bestraffen, 

maatregelen te ontwikkelen en uit te 

voeren die radicalisering voorkomen en 

tegengaan, de grensoverschrijdende 

justitiële en politiële samenwerking te 

versterken, en een uniforme juridische 

definitie van het begrip "profilering" op 

te stellen, uitgaande van de desbetreffende 

grondrechten en normen inzake 

gegevensbescherming; 

Or. en 



 

AM\1049740NL.doc  PE547.526v01-00 }  

 PE547.530v01-00 }  

 PE547.531v01-00 }  

 PE547.532v0-00 }  

 PE547.537v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Am. 2 

Amendement  2 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismebestrijdingsmaatregelen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

19. stelt met bezorgdheid vast dat 

terroristische organisaties in toenemende 

mate gebruik maken van internet en 

communicatietechnologie om te 

communiceren, aanslagen te plannen en 

propaganda te verspreiden; vraagt dat 

internet- en socialemediabedrijven 

samenwerken met regeringen, 

rechtshandhavingsinstanties en het 

maatschappelijk middenveld om dit 

probleem te bestrijden, met de verzekering 

dat de algemene beginselen inzake vrije 

meningsuiting en persoonlijke levenssfeer 

te allen tijde worden gerespecteerd; 

onderstreept dat maatregelen die het 

gebruik en de verspreiding van gegevens 

op het internet beperken in het kader van 

terrorismebestrijding, noodzakelijk en 

evenredig moeten zijn; 

19. stelt met bezorgdheid vast dat 

terroristische organisaties in toenemende 

mate gebruik maken van internet en 

communicatietechnologie om te 

communiceren, aanslagen te plannen en 

propaganda te verspreiden; vraagt dat 

internet- en socialemediabedrijven 

samenwerken met regeringen, 

rechtshandhavingsinstanties en het 

maatschappelijk middenveld om dit 

probleem te bestrijden, met de verzekering 

dat de algemene beginselen inzake vrije 

meningsuiting en persoonlijke levenssfeer 

te allen tijde worden gerespecteerd; 

onderstreept dat maatregelen die het 

gebruik en de verspreiding van gegevens 

op het internet beperken in het kader van 

terrorismebestrijding, noodzakelijk en 

evenredig moeten zijn; benadrukt voorts 

dat het verwijderen van criminele inhoud 

moet gebeuren met toestemming van een 

rechtbank, en niet door middel van 

particuliere surveillance door 

internetproviders; 
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Or. en 
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Amendement  3 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismebestrijdingsmaatregelen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

28. onderstreept in het bijzonder dat de EU, 

haar lidstaten en haar partnerlanden hun 

strategie ter bestrijding van het 

internationale terrorisme moeten baseren 

op de regels van de rechtsstaat en op de 

eerbiediging van de grondrechten; 

onderstreept daarnaast dat het extern 

optreden van de Unie ter bestrijding van 

het internationale terrorisme in de eerste 

plaats gericht moet zijn op het voorkomen, 

tegengaan en vervolgen van terrorisme; 

28. onderstreept in het bijzonder dat de EU, 

haar lidstaten en haar partnerlanden hun 

strategie ter bestrijding van het 

internationale terrorisme moeten baseren 

op de regels van de rechtsstaat en op de 

eerbiediging van de grondrechten; vraagt 

de lidstaten ermee op te houden conflicten 

aan te wakkeren door aan alle betrokken 

partijen wapens te leveren; onderstreept 

daarnaast dat het extern optreden van de 

Unie ter bestrijding van het internationale 

terrorisme in de eerste plaats gericht moet 

zijn op het voorkomen, tegengaan en 

vervolgen van terrorisme; 

Or. en 

 

 


