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Amendement  5 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismebestrijdingsmaatregelen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Visum 11 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het strategisch kader en het 

actieplan voor mensenrechten en 

democratie van de EU van 25 juni 2012, 

Or. en 
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Amendement  6 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismebestrijdingsmaatregelen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat de EU sinds 11 

september 239 

terrorismebestrijdingsmaatregelen heeft 

genomen, in concreto: 26 actieplannen en 

strategiedocumenten, 25 verordeningen, 

15 richtlijnen, 11 kaderbesluiten, 25 

besluiten, 1 gemeenschappelijk optreden, 

3 gemeenschappelijke standpunten, 4 

resoluties, 111 conclusies van de Raad en 

8 internationale overeenkomsten
1
; 

 ______________ 

 
1
 Zie: http://secile.eu/catalogue-eu-counter-

terrorism-measures/ 

Or. en 
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Amendement  7 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismebestrijdingsmaatregelen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat er dringend 

behoefte is aan een uniforme juridische 

definitie van het begrip "profilering", 

uitgaande van de betreffende 

grondrechten en normen inzake 

gegevensbescherming, om de onzekerheid 

te verkleinen over de vraag welke 

activiteiten verboden zijn en welke niet; 

Or. en 
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Amendement  8 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismebestrijdingsmaatregelen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. waarschuwt dat mensen die door 

armoede en werkloosheid niet volledig 

aan de samenleving kunnen deelnemen, 

zich op een zijspoor gezet kunnen gaan 

voelen en zelfs extremistisch 

autodestructief gedrag kunnen gaan 

vertonen in de vorm van aanvallen op de 

samenleving als zodanig; vraagt de 

lidstaten meer te doen op het gebied van 

het bestrijden van armoede, het bieden 

van werkgelegenheidskansen, en de 

"empowerment" en het respecteren van 

het individu; 

Or. en 
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Amendement  9 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismebestrijdingsmaatregelen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

11. verzoekt de lidstaten optimaal gebruik 

te maken van bestaande platformen, 

databanken en waarschuwingssystemen op 

Europees niveau, zoals het Schengen-

Informatiesysteem (SIS) en de Advanced 

Passenger Information Systems (APIS); 

11. verzoekt de lidstaten optimaal gebruik 

te maken van bestaande platformen, 

databanken en waarschuwingssystemen op 

Europees niveau, zoals het Schengen-

Informatiesysteem (SIS) en de Advanced 

Passenger Information Systems (APIS), en 

het verifiëren door de 

wetshandhavingsautoriteiten van de 

telefoon- en reizigersgegevens van 

verdachten en zelfs groepen verdachten 

wanneer zij in verband worden gebracht 

met een concrete bedreiging; is van 

oordeel dat de 

wetshandhavingsautoriteiten prioriteit 

moeten toekennen aan het gebruik van 

deze mogelijkheden en hun 

samenwerking moeten verbeteren, onder 

andere door middel van gezamenlijke 

onderzoeksteams en bijgestaan door EU-

agentschappen zoals Europol, Eurojust en 

CEPOL;  

Or. en 
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Amendement  10 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismebestrijdingsmaatregelen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. vraagt de Commissie het EU-PNR-

voorstel formeel te toetsen aan de criteria 

die het Hof van Justitie in het arrest 

betreffende het bewaren van gegevens 

vastgesteld heeft; draagt zijn Juridische 

Dienst op uiterlijk zes weken na de 

aanneming van deze resolutie een 

vergelijkbare toetsing te verrichten; is van 

oordeel dat een "algemeen 

surveillanceprogramma"
1
 zoals bedoeld 

in het EU-PNR-voorstel niet kan worden 

vastgesteld voordat het Hof van Justitie 

zijn advies heeft gegeven over de 

overeenkomst tussen de EU en Canada 

over de uitwisseling en het gebruik van 

persoonsgegevens, waarom het Parlement 

in november 2014 gevraagd heeft
2
; 

 ______________ 

 
1
 SJ-0890/14, paragrafen 63 en 64. 

 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2014)005 

(25 november 2014). 

Or. en 
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Amendement  11 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismebestrijdingsmaatregelen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. herhaalt zijn oproep betreffende 

het bevorderen van het versleutelen van 

communicatie in het algemeen, met 

inbegrip van e-mail en sms-

boodschappen
1
; onderstreept dat het 

verbieden van versleuteling een nadelige 

uitwerking op de bescherming van 

persoonsgegevens in communicatie, 

commerciële en financiële netwerken, en 

overheids- en kritieke 

infrastructuursystemen zou hebben, en de 

deur zou openzetten voor intercepties door 

bijvoorbeeld criminelen; 

 ______________ 

 
1 Resolutie van het Europees Parlement van 12 

maart 2014 over het surveillanceprogramma van 

de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in 

verschillende lidstaten en gevolgen voor de 

grondrechten van EU-burgers en voor de trans-

Atlantische samenwerking op het gebied van 

justitie en binnenlandse zaken (Aangenomen 

teksten P7_TA(2014)0230, paragraaf 107). 

Or. en 
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Amendement  12 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismebestrijdingsmaatregelen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. herhaalt dat het doel van onze 

strafrechtsystemen moet zijn mensen te 

reclasseren, zodat ze bij hun terugkeer 

geen gevaar meer vormen voor de 

samenleving; verzoekt de lidstaten te 

investeren in de hiervoor noodzakelijke 

personele middelen; steunt 

deradicaliseringsinitiatieven, zoals het 

initiatief in kwestie van de Deense stad 

Aarhus; 

Or. en 
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Amendement  13 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismebestrijdingsmaatregelen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

21. dringt ten stelligste aan op betere 

informatie-uitwisseling tussen de 

rechtshandhavingsinstanties van de 

lidstaten en de EU-agentschappen; 

onderstreept voorts de noodzaak van een 

verbeterde, intensievere en snellere 

wereldwijde uitwisseling van informatie 

inzake rechtshandhaving; vraagt dat de 

lidstaten en derde landen zorgen voor een 

efficiëntere operationele samenwerking 

door vaker gebruik te maken van 

waardevolle bestaande instrumenten zoals 

gemeenschappelijk onderzoeksteams, het 

systeem voor het traceren van 

terrorismefinanciering en de 

overeenkomsten inzake persoonsgegevens 

van passagiers (PNR-gegevens), alsook 

door sneller en efficiënter relevante 

gegevens en informatie uit te wisselen, met 

passende waarborgen inzake 

gegevensbescherming en privacy; 

21. dringt ten stelligste aan op betere 

informatie-uitwisseling tussen de 

rechtshandhavingsinstanties van de 

lidstaten en de EU-agentschappen; 

onderstreept voorts de noodzaak van een 

verbeterde, intensievere en snellere 

wereldwijde uitwisseling van informatie 

inzake rechtshandhaving; vraagt dat de 

lidstaten en derde landen zorgen voor een 

efficiëntere operationele samenwerking 

door vaker gebruik te maken van 

waardevolle bestaande instrumenten zoals 

gemeenschappelijk onderzoeksteams, het 

systeem voor het traceren van 

terrorismefinanciering en de 

overeenkomsten inzake persoonsgegevens 

van passagiers (PNR-gegevens), alsook 

door sneller en efficiënter relevante 

gegevens en informatie uit te wisselen, met 

passende waarborgen inzake 

gegevensbescherming en privacy; vraagt 

dat de verzamelde persoonsgegevens 

beperkt blijven tot geïdentificeerde 

verdachten en geïdentificeerde 

risicovluchten; 
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Or. en 

 

 


