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Ændringsforslag  5 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme 

Fælles beslutningsforslag 

Henvisning 11 a (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

   – der henviser til EU’s strategiske ramme 
og handlingsplan vedrørende 
menneskerettigheder og demokrati, der 
blev vedtaget den 25. juni 2012, 

Or. en 



 

AM\1049793DA.doc PE547.526v01-00 } 

 PE547.530v01-00 } 

 PE547.531v01-00 } 

 PE547.532v01-00 } 

 PE547.537v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Am. 6 

Ændringsforslag  6 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt C a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ca. der henviser til, at EU siden 9/11 har 
indført 239 
terrorbekæmpelsesforanstaltninger i form 
af: 26 handlingsplaner og 
strategidokumenter, 25 
forordninger, 15 direktiver, 11 rammeafg
ørelser, 25 afgørelser, 1 fælles aktion, 
3 fælles holdninger, 4 beslutninger, 
111 rådskonklusioner og 8 internationale 
aftaler1; 

______________ 
1Jf.  http://secile.eu/catalogue-eu-counter-terrorism-

measures/ 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt F a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Fa. der henviser til, at der er et 
presserende behov for en ensartet juridisk 
definition af begrebet "profilering" 
baseret på de relevante grundlæggende 
rettigheder og databeskyttelsesstandarder 
med henblik på at nedbringe 
usikkerheden med hensyn til, hvilke 
aktiviteter der er forbudt, og hvilke der 
ikke er; 

Or. en 
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Ændringsforslag  8 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 6 a (nyt)  

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  6a. advarer om, at manglende udsigt til at 
kunne deltage fuldt ud i samfundet på 
grund af fattigdom og arbejdsløshed kan 
føre til, at mennesker føler sig 
umyndiggjort og endda vil indlede 
destruktiv, selvbestyrkende adfærd af 
ekstremistisk art og angribe samfundet 
som sådant; opfordrer medlemsstaterne til 
at optrappe deres indsats for at begrænse 
fattigdom, skabe 
beskæftigelsesmuligheder og styrke og 
respektere individet;  

Or. en 
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Ændringsforslag  9 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 11 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

11. opfordrer medlemsstaterne til at gøre 

optimal brug af de eksisterende platformer, 

databaser og advarselssystemer på 

europæisk plan, såsom Schengen-

informationssystemet og Advanced 

Passenger Information System (APIS); 

11. opfordrer medlemsstaterne til at gøre 

optimal brug af de eksisterende platformer, 

databaser og advarselssystemer på 

europæisk plan, såsom Schengen-

informationssystemet og Advanced 

Passenger Information System (APIS), 
således at de retshåndhævende 
myndigheder kan få adgang til telefon- og 
passageroplysninger om mistænkelige 
personer eller tilmed grupper af 
mistænkelige personer, hvis de er knyttet 
til en konkret trussel; understreger, at de 
retshåndhævende myndigheder skal 
prioritere brugen af disse muligheder og 
optrappe deres samarbejde, blandt andet 
gennem etablering af fælles 
efterforskningshold og med bistand fra 
EU-agenturer såsom Europol, Eurojust 
og CEPOL;  

Or. en 
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Ændringsforslag  10 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 20 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  20a. opfordrer Kommissionen til formelt 
at revidere EU's PNR-forslag i forhold til 
de kriterier, som Domstolen fastsatte i sin 
dom om datalagringsdirektivet; pålægger 
sin Juridiske Tjeneste at foretage en 
lignende revidering inden for 6 uger efter 
vedtagelsen af denne beslutning; 
insisterer på, at der ikke kan vedtages 
noget "generelt overvågningsprogram"1 
som det, der er indeholdt i EU's PNR-
forslag, før Domstolen har afgivet sin 
udtalelse om aftalen mellem EU og 
Canada om PNR-overførsel, som 
Parlamentet krævede i november 20142; 

____________ 
1SJ 0890/14, præmis 63 og 64.  
2Vedtagne tekster, P7_TA(2014)005 (25. november 
2014). 

Or. en 
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Ændringsforslag  11 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 18 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  18a. minder om sin opfordring til at 
fremme kryptering af kommunikation 
generelt, herunder email og sms1; 
understreger, at et forbud mod kryptering 
vil skade beskyttelsen af personlige 
oplysninger, der fremsendes via 
kommunikationsmæssige, kommercielle 
og finansielle netværk og statslige og 
andre kritiske infrastruktursystemer og 
udsætte dem for kriminel opsnapning og 
anden form for opsnapning;  

____________ 
1Beslutning af 12. marts 2014 om USA's NSA-
overvågningsprogram, overvågningsorganer i 
forskellige medlemsstater og deres indvirkning på 
EU-borgeres grundlæggende rettigheder samt om 
det transatlantiske samarbejde inden for retlige og 
indre anliggender (P7_TA(2014)0230, punkt 107). 

Or. en 
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Ændringsforslag  12 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  7a. gentager, at formålet med vores 
strafferetssystem bør være at rehabilitere 
enkeltpersoner, så de ikke længere udgør 
en risiko for samfundet, når de vender 
tilbage; opfordrer medlemsstaterne til at 
investere i de nødvendige menneskelige 
ressourcer til dette formål; udtrykker sin 
støtte til afradikaliseringsinitiativer i 
lighed med det, der blev udviklet i Århus; 

Or. en 
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Ændringsforslag  13 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 21 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

21. opfordrer kraftigt til bedre 

informationsudveksling mellem 

medlemsstaternes retshåndhævende 

myndigheder og EU-agenturerne; 

fremhæver desuden behovet for at 

forbedre, intensivere og fremskynde en 

global informationsudveksling om 

retshåndhævelse; opfordrer til et mere 

effektivt operationelt samarbejde mellem 

medlemsstaterne gennem øget brug af 

sådanne værdifulde instrumenter som 

fælles efterforskningshold, programmer til 

sporing af finansiering af terrorisme og 

PNR-oplysningsordninger samt hurtigere 

og mere effektiv deling af relevante data og 

oplysninger inden for grænserne af en 

passende databeskyttelse og beskyttelse af 

privatlivets fred; 

21. opfordrer kraftigt til bedre 

informationsudveksling mellem 

medlemsstaternes retshåndhævende 

myndigheder og EU-agenturerne; 

fremhæver desuden behovet for at 

forbedre, intensivere og fremskynde en 

global informationsudveksling om 

retshåndhævelse; opfordrer til et mere 

effektivt operationelt samarbejde mellem 

medlemsstaterne gennem øget brug af 

sådanne værdifulde instrumenter som 

fælles efterforskningshold, programmer til 

sporing af finansiering af terrorisme og 

PNR-oplysningsordninger samt hurtigere 

og mere effektiv deling af relevante data og 

oplysninger inden for grænserne af en 

passende databeskyttelse og beskyttelse af 

privatlivets fred; opfordrer til at 
indskrænke indsamlede 
personoplysninger til identificerede 
mistænkte personer og identificerede 
risikoflyvninger; 

Or. en 
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