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Pozmeňujúci návrh  1 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Protiteroristické opatrenia 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže komplexná dlhodobá stratégia 

boja proti terorizmu by mala zahŕňať 

opatrenia zamerané na posilnenie 

sociálneho začlenenia, odsúdenie a 

potrestanie akéhokoľvek konania, ktoré 

podnecuje násilie alebo nenávisť, 

vypracovanie a vykonávanie opatrení 

určených na predchádzanie radikalizácii 

a boj proti nej, posilnenie cezhraničnej 

justičnej a policajnej spolupráce a 

stanovenie jednotného právneho 

vymedzenia pojmu vytváranie profilov, 

ktoré by bolo založené na príslušných 

základných právach a normách v oblasti 

ochrany údajov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Protiteroristické opatrenia 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. so znepokojením berie na vedomie 
čoraz častejšie zneužívanie internetu a 
komunikačných technológií teroristickými 
organizáciami s cieľom komunikovať, 
plánovať útoky a šíriť propagandu; žiada, 
aby internet a spoločnosti v oblasti 
sociálnych médií spolupracovali s vládami 
a orgánmi presadzovania práva 
a s občianskou spoločnosťou v záujme boja 
proti tomuto problému, pričom sa 
zabezpečí, že sa vždy budú dodržiavať 
všeobecné zásady slobody prejavu 
a ochrany súkromia; zdôrazňuje, že 
opatrenia na obmedzenie využívania 
a šírenia údajov na internete na účely boja 
proti terorizmu musia spĺňať požiadavku 
nevyhnutnosti a primeranosti; 

19. so znepokojením berie na vedomie 
čoraz častejšie zneužívanie internetu a 
komunikačných technológií teroristickými 
organizáciami s cieľom komunikovať, 
plánovať útoky a šíriť propagandu; žiada, 
aby internet a spoločnosti v oblasti 
sociálnych médií spolupracovali s vládami 
a orgánmi presadzovania práva 
a s občianskou spoločnosťou v záujme boja 
proti tomuto problému, pričom sa 
zabezpečí, že sa vždy budú dodržiavať 
všeobecné zásady slobody prejavu 
a ochrany súkromia; zdôrazňuje, že 
opatrenia na obmedzenie využívania 
a šírenia údajov na internete na účely boja 
proti terorizmu musia spĺňať požiadavku 
nevyhnutnosti a primeranosti; zdôrazňuje 
ďalej, že zločinecký obsah by mal byť 

odstránený na základe súdneho povolenia, 

a nie na základe súkromných kontrol zo 

strany poskytovateľov internetových 

služieb; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Protiteroristické opatrenia 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 28 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. zdôrazňuje najmä, že treba, aby EÚ, jej 
členské štáty a partnerské krajiny založili 
stratégiu boja proti medzinárodnému 
terorizmu na zásadách právneho štátu 
a dodržiavaní základných práv; ďalej 
zdôrazňuje, že vonkajšia činnosť Únie v 
boji proti medzinárodnému terorizmu by 
mala byť v prvom rade zameraná na 
prevenciu, potláčania a trestné stíhanie 
terorizmu; 

28. zdôrazňuje najmä, že treba, aby EÚ, jej 
členské štáty a partnerské krajiny založili 
stratégiu boja proti medzinárodnému 
terorizmu na zásadách právneho štátu 
a dodržiavaní základných práv; vyzýva 
členské štáty, aby prestali podnecovať 

konflikty predajom zbraní všetkým 

zapojeným stranám; ďalej zdôrazňuje, že 
vonkajšia činnosť Únie v boji proti 
medzinárodnému terorizmu by mala byť v 
prvom rade zameraná na prevenciu, 
potláčania a trestné stíhanie terorizmu; 

Or. en 

 
 


