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Predlog spremembe  1 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Protiteroristični ukrepi 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 Da. ker bi morala celovita dolgoročna 

protiteroristična strategija vključevati 

ukrepe za krepitev socialne vključenosti 

ter za obsodbo in kaznovanje ravnanja, ki 

spodbuja k nasilju ali sovraštvu, ter 

oblikovanje in izvajanje ukrepov za 

preprečevanje radikalizacije in boj proti 

njej, krepitev čezmejnega pravosodnega in 

policijskega sodelovanja ter enotno 

pravno opredelitev koncepta 

„profiliranja“ na podlagi ustreznih 

temeljnih pravic in standardov na 

področju in varstva podatkov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Protiteroristični ukrepi 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

19. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

teroristične organizacije čedalje pogosteje 

komunicirajo, načrtujejo napade in širijo 

propagando prek interneta in 

komunikacijske tehnologije; poziva 

internetne družbe in družbe, ki upravljajo 

družbene medije, naj sodelujejo z vladami, 

organi kazenskega pregona in civilno 

družbo, da bi se spoprijeli s to težavo, 

obenem pa zagotovili polno spoštovanje 

splošnega načela svobode govora in 

zasebnosti; poudarja, da morajo biti ukrepi 

za omejevanje uporabe in razširjanja 

podatkov na internetu za namene boja proti 

terorizmu zasnovani tako, da so potrebni in 

sorazmerni; 

19. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

teroristične organizacije čedalje pogosteje 

komunicirajo, načrtujejo napade in širijo 

propagando prek interneta in 

komunikacijske tehnologije; poziva 

internetne družbe in družbe, ki upravljajo 

družbene medije, naj sodelujejo z vladami, 

organi kazenskega pregona in civilno 

družbo, da bi se spoprijeli s to težavo, 

obenem pa zagotovili polno spoštovanje 

splošnega načela svobode govora in 

zasebnosti; poudarja, da morajo biti ukrepi 

za omejevanje uporabe in razširjanja 

podatkov na internetu za namene boja proti 

terorizmu zasnovani tako, da so potrebni in 

sorazmerni; poudarja tudi, da bi bilo treba 

kaznive vsebine odstranjevati na podlagi 

sodne odobritve, ne pa da vlogo zasebne 

policije opravljajo ponudniki internetnih 

storitev; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Protiteroristični ukrepi 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

28. zlasti poudarja, da morajo EU, države 

članice in države partnerice svojo strategijo 

za boj proti mednarodnemu terorizmu 

oblikovati na načelu pravne države in 

spoštovanju temeljnih pravic; poudarja 

tudi, da bi morali biti zunanji ukrepi Unije 

za boj proti mednarodnemu terorizmu v 

prvi vrsti usmerjeni v preprečevanje in 

pregon terorizma ter v boj proti njemu; 

28. zlasti poudarja, da morajo EU, države 

članice in države partnerice svojo strategijo 

za boj proti mednarodnemu terorizmu 

oblikovati na načelu pravne države in 

spoštovanju temeljnih pravic; poziva 

države članice, naj ne podžigajo 

konfliktov s prodajo orožja vsem 

udeleženim stranem; poudarja tudi, da bi 

morali biti zunanji ukrepi Unije za boj proti 

mednarodnemu terorizmu v prvi vrsti 

usmerjeni v preprečevanje in pregon 

terorizma ter v boj proti njemu; 

Or. en 

 

 


