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BG Единство в многообразието BG 

10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Am. 5 

Изменение  5 

Юдит Саргентини, Ян Филип Албрехт, Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Мерките за борба с тероризма 

Предложение за обща резолюция 

Тире 11а (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

   - като взе предвид Стратегическата 

рамка и плана за действие на ЕС 

относно правата на човека и 

демокрацията, приети на 25 юни 

2012 г., 

Or. en 
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10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Am. 6 

Изменение  6 

Юдит Саргентини, Ян Филип Албрехт, Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Мерките за борба с тероризма 

Предложение за обща резолюция 

Съображение В a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Ва. като има предвид, че след 11 

септември 2001 г. ЕС въведе 239 мерки 

за борба с тероризма под формата на: 

26 плана за действие и стратегически 

документи, 25 регламента, 15 

директиви, 11 рамкови решения, 25 

решения, 1 съвместно действие, 3 

общи позиции, 4 резолюции, 111 

заключения на Съвета и 8 

международни споразумения
1
; 

______________ 
1 See: http://secile.eu/catalogue-eu-counter-

terrorism-measures/ 

 

Or. en 
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10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Am. 7 

Изменение  7 

Юдит Саргентини, Ян Филип Албрехт, Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Мерките за борба с тероризма 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Е a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Еа. като има предвид, че е налице 

спешна необходимост от еднакво 

правно определение на концепцията за 

„изготвяне на профили“, въз основа на 

съответните стандарти за 

основните права и за защита на 

данните, за да се намали 

несигурността относно това кои 

дейности са забранени и кои не са; 

Or. en 
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10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Am. 8 

Изменение  8 

Юдит Саргентини, Ян Филип Албрехт, Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Мерките за борба с тероризма 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 6 а (нов)  

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  6а. предупреждава, че липсата на 

перспектива за пълноценно участие в 

обществото, предизвикана от 

бедността и безработицата, би могла 

да накара отделни лица да се 

чувстват онеправдани и дори да 

прибягнат до разрушително 

поведение за самоовластяване от 

екстремистки характер, атакувайки 

обществото като такова; призовава 

държавите членки да увеличат 

усилията си за намаляване на 

бедността, осигуряване на 

перспективи за заетост и 

оправомощаване и зачитане на 

отделните лица;  

Or. en 
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10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Am. 9 

Изменение  9 

Юдит Саргентини, Ян Филип Албрехт, Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Мерките за борба с тероризма 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

11. призовава държавите членки да се 

възползват оптимално от 

съществуващите платформи, бази данни 

и системи за предупреждение на 

европейско равнище като Шенгенската 

информационна система (ШИС) и 

Системата за предварителна 

информация за пътниците (Cистема 

API); 

11. призовава държавите членки да се 

възползват оптимално от 

съществуващите платформи, бази данни 

и системи за предупреждение на 

европейско равнище като Шенгенската 

информационна система (ШИС) и 

Системата за предварителна 

информация за пътниците (Cистема 

API); и правоприлагащите органи 

могат да имат достъп до телефона и 

пътническите данни на заподозрени 

лица или дори групи заподозрени, 

когато те са свързани с конкретна 

заплаха; правоприлагащите органи 

трябва да дадат приоритет на 

използването на тези възможности и 

да засилят сътрудничество помежду 

си, наред с останалото чрез създаване 

на съвместни екипи за разследване и с 

помощта на агенции на ЕС като 

Европол, Евроюст и Европейския 

полицейски колеж (CEPOL);  

Or. en 
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Изменение  10 

Юдит Саргентини, Ян Филип Албрехт, Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Мерките за борба с тероризма 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 20 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  20а. призовава Комисията да 

преразгледа официално 

предложението за система на ЕС за 

резервационни данни на пътниците 

съгласно критериите, установени от 

Съда на Европейския съюз в съдебното 

решение за запазване на данните; 

възлага на своята Правна служба да 

извърши подобен преглед в рамките на 

6 седмици след приемането на 

настоящата резолюция; настоява, че 

„обща програма за наблюдение“
1
, 

съгласно предложението за система 

на ЕС за резервационни данни на 

пътниците не може да бъде приета, 

преди Съдът на Европейския съюз да 

издаде становището си относно 

споразумението между ЕС и Канада 

за прехвърляне и използване на 

резервационни данни за пътниците, 

както беше поискано от Парламента 

през ноември 20142 г.; 

____________ 

1
 SJ-0890/14, параграфи 63 и 64.  
2 Приети текстове, P8_TA (2014) 005 (25 
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Or. en 
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 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Am. 11 

Изменение  11 

Юдит Саргентини, Ян Филип Албрехт, Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Мерките за борба с тероризма 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 18 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  18а. отново отправя своя призив за 

насърчаване на криптирана 

комуникация, която като цяло да 

включва съобщения по електронна 

поща и SMS съобщения
1
; подчертава, 

че една забрана за криптиране ще се 

отрази отрицателно върху защитата 

на личните данни при 

комуникациите, търговските и 

финансовите мрежи, 

правителствените системи и 

системите на критичната 

инфраструктура, като ги отвори за 

прихващане с престъпен и друг 

характер ; 

____________ 
1
Резолюция на Европейския парламент от 12 

март 2014 г. относно програмата за 

наблюдение на Агенцията за национална 

сигурност на САЩ, органите за наблюдение в 

различните държави членки и тяхното 

отражение върху основните права на 

гражданите на ЕС и върху 

трансатлантическото сътрудничество в 

областта на правосъдието и вътрешните 

работи , Приети текстове, P7_TA(2014)0230 
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10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Am. 12 

Изменение  12 

Юдит Саргентини, Ян Филип Албрехт, Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Мерките за борба с тероризма 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 7 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  7а. отново заявява, че целта на 

нашата наказателноправна система 

следва да бъде  реабилитирането на 

лицата, така че те повече да не 

представляват риск за обществото, 

когато се завърнат в него; призовава 

държавите членки да инвестират в 

необходимите човешки ресурси за 

тази цел; изразява подкрепата си за 

инициативи за противодействие на 

радикализацията като тези, 

установени в датския град Орхус; 

Or. en 
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10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Am. 13 

Изменение  13 

Юдит Саргентини, Ян Филип Албрехт, Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Мерките за борба с тероризма 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

21. насърчава решително подобряването 

на обмена на информация между 

правоприлагащите органи на държавите 

членки и агенциите на ЕС;  освен това 

подчертава необходимостта от 

подобряване, засилване и ускоряване на 

световния обмен на информация в 

областта на правоприлагането; 

призовава за повишаване на 

ефективността на оперативното 

сътрудничество между държавите 

членки и трети държави чрез използване 

на такива ценни съществуващи 

инструменти като съвместните екипи за 

разследване, Програмата за 

проследяване на финансирането на 

тероризма и споразуменията относно 

резервационните данни на пътниците 

(PNR), както и чрез извършване на по-

бърз и по-ефикасен обмен на съответни 

данни и информация при спазване на 

подходящи предпазни мерки в областта 

на защитата на данните и 

неприкосновеността на личния живот; 

21. насърчава решително подобряването 

на обмена на информация между 

правоприлагащите органи на държавите 

членки и агенциите на ЕС;  освен това 

подчертава необходимостта от 

подобряване, засилване и ускоряване на 

световния обмен на информация в 

областта на правоприлагането; 

призовава за повишаване на 

ефективността на оперативното 

сътрудничество между държавите 

членки и трети държави чрез използване 

на такива ценни съществуващи 

инструменти като съвместните екипи за 

разследване, Програмата за 

проследяване на финансирането на 

тероризма и споразуменията относно 

резервационните данни на пътниците 

(PNR), както и чрез извършване на по-

бърз и по-ефикасен обмен на съответни 

данни и информация при спазване на 

подходящи предпазни мерки в областта 

на защитата на данните и 

неприкосновеността на личния живот; 

призовава за ограничаване на 

събираните лични данни до 
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заподозрени лица и до предполагаемо 

рисковите полети; 

Or. en 

 

 


