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Poprawka  1 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Środki zwalczania terroryzmu 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Da. mając na uwadze, Ŝe kompleksowa 

długoterminowa strategia 

antyterrorystyczna powinna obejmować 

środki mające na celu poprawę włączenia 

społecznego, potępianie i karanie 

wszelkich zachowań zachęcających do 

przemocy lub nienawiści, planowanie i 

wdraŜanie środków na rzecz zapobiegania 

i przeciwdziałania radykalizacji, 

zacieśnianie transgranicznej współpracy 

sądowej i policyjnej, a takŜe 

przygotowanie jednolitej prawnej definicji 

pojęcia „profilowanieˮ w oparciu o 

odnośne prawa podstawowe oraz normy w 

zakresie ochrony danych; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Środki zwalczania terroryzmu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

19. odnotowuje z niepokojem, Ŝe 
organizacje terrorystyczne w coraz 
większym stopniu wykorzystują internet i 
technologie komunikacyjne do 
porozumiewania się, planowania ataków i 
szerzenia propagandy; zwraca się do firm 
prowadzących działalność internetową i 
media społecznościowe o współpracę z 
rządami i organami ścigania w celu walki z 
tym problemem, przy jednoczesnym 
zapewnieniu niezmiennego przestrzegania 
ogólnych zasad wolności słowa i 
prywatności; podkreśla, Ŝe środki 
ograniczania wykorzystywania i 
rozpowszechniania danych w internecie w 
celu zwalczania terroryzmu muszą być 
konieczne i współmierne; 

19. odnotowuje z niepokojem, Ŝe 
organizacje terrorystyczne w coraz 
większym stopniu wykorzystują internet i 
technologie komunikacyjne do 
porozumiewania się, planowania ataków i 
szerzenia propagandy; zwraca się do firm 
prowadzących działalność internetową i 
media społecznościowe o współpracę z 
rządami i organami ścigania w celu walki z 
tym problemem, przy jednoczesnym 
zapewnieniu niezmiennego przestrzegania 
ogólnych zasad wolności słowa i 
prywatności; podkreśla, Ŝe środki 
ograniczania wykorzystywania i 
rozpowszechniania danych w internecie w 
celu zwalczania terroryzmu muszą być 
konieczne i współmierne; podkreśla 
ponadto, Ŝe treści związane z działalnością 

przestępczą naleŜy usuwać na podstawie 

zezwolenia wydanego przez sąd, a nie w 

drodze prywatnego nadzoru 

prowadzonego przez dostawców usług 

internetowych; 

Or. en 
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Poprawka  3 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Środki zwalczania terroryzmu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

28. podkreśla w szczególności, Ŝe UE, jej 
państwa członkowskie i kraje partnerskie 
muszą opierać strategię przeciwdziałania 
terroryzmowi międzynarodowemu na 
zasadzie praworządności i poszanowania 
praw podstawowych; podkreśla ponadto, 
Ŝe działania zewnętrzne UE na rzecz 
zwalczania międzynarodowego terroryzmu 
powinny mieć przede wszystkim na celu 
zapobieganie i przeciwdziałanie 
terroryzmowi oraz ściganie za terroryzm; 

28. podkreśla w szczególności, Ŝe UE, jej 
państwa członkowskie i kraje partnerskie 
muszą opierać strategię przeciwdziałania 
terroryzmowi międzynarodowemu na 
zasadzie praworządności i poszanowania 
praw podstawowych; apeluje do państw 
członkowskich o zaprzestanie podsycania 

konfliktów za pomocą wysyłania broni 

wszystkim zaangaŜowanym stronom; 
podkreśla ponadto, Ŝe działania zewnętrzne 
UE na rzecz zwalczania 
międzynarodowego terroryzmu powinny 
mieć przede wszystkim na celu 
zapobieganie i przeciwdziałanie 
terroryzmowi oraz ściganie za terroryzm; 

Or. en 

 
 


