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18.11.2015 A8-0316/3 

Ændringsforslag  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at de nylige 

terrorangreb i Frankrig, Belgien, Tunesien 

og København tydeliggør, at 

"udenlandske" krigere, der ofte er EU-

borgere, og som befinder sig i og bevæger 

sig rundt i Europa og i nabolandene, udgør 

en sikkerhedstrussel; der henviser til, at 

EU på det kraftigste har fordømt disse 

angreb og har forpligtet sig til at 

bekæmpe terrorisme sammen med 

medlemsstaterne i og uden for EU's 

område; 

C. der henviser til, at de nylige 

terrorangreb i Frankrig, Belgien, Tunesien 

og København tydeliggør, at 

"udenlandske" terrorister, der ofte er EU-

borgere, og som befinder sig i og bevæger 

sig rundt i Europa og i nabolandene, udgør 

en sikkerhedstrussel; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/4 

Ændringsforslag  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning AB a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  ABa. der henviser til, at det med henblik 

på at hindre terrorister i at rejse ind i 

vores lande er afgørende at lukke de indre 

grænser og genindføre fuld 

grænsekontrol på nationalt plan; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/5 

Ændringsforslag  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Overskrift I 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. Den europæiske merværdi i 

forebyggelsen af radikalisering 

I. Fejlslagne europæiske politikker om 

forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme 

illustrerer manglen på den europæiske 

merværdi 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/6 

Ændringsforslag  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. understreger, at Europas 

mangfoldighed og multikulturelle 

samfund er en iboende del af dets sociale 

struktur og en væsentlig kulturel værdi; 

mener, at enhver politik til bekæmpelse af 

radikalisering skal være sensitiv og 

proportionel, således at de forskellige 

sociale samfundsstrukturer respekteres og 

styrkes; 

28. understreger, at åbne grænser og 

masseindvandring har vist sig at være 

socialt forstyrrende og udgør en 

sikkerhedstrussel; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/7 

Ændringsforslag  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 44 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  44a. understreger, at massakren i Paris 

ubestridt har vist, at der uden 

grænsekontrol ikke er sikkerhed i EU, og 

at europæiske indvandringspolitikker ikke 

har kunnet forebygge og bekæmpe 

terrorisme; kræver af denne årsag, at 

forvaltningen af alle kompetencer og 

midler, som EU er blevet tildelt, 

tilbageleveres til medlemsstaterne, således 

at de kan kontrollere deres grænser og 

gennemføre en seriøs 

tilbagesendelsespolitik; 

Or. en 
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Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

49. gentager, at EU bør forbedre 

effektiviteten af kontrollen ved de ydre 

grænser under fuld overholdelse af de 

grundlæggende rettigheder; opfordrer i 

denne forbindelse medlemsstaterne til at 

gøre god brug af eksisterende 

instrumenter, som f.eks. SIS og VIS, bl.a. 

for så vidt angår stjålne, bortkomne og 

forfalskede pas; mener endvidere, at EU 

bl.a. skal prioritere en bedre håndhævelse 

af Schengengrænsekodeksen;  

49. mener, at personer, der er rejst til 

Syrien og/eller Irak for at deltage i eller 

støtte terrororganisationer, ikke bør have 

mulighed for at genindrejse i EU;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/9 

Ændringsforslag  9 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 – afsnit 1 (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  (1) mener, at medlemsstaterne bør lukke 

deres nationale grænser med henblik på 

at forebygge terrorangreb på europæisk 

jord; 

Or. en 
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Ændringsforslag  10 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 56 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  56a. mener, at medlemsstaterne hurtigst 

muligt bør færdiggøre aftaler om at sende 

fanger tilbage til deres hjemlande; 

Or. en 
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Ændringsforslag  11 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 58 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  (1) beklager den manglende selvkritik hos 

EU og de medlemsstater, der bakkede op 

om kaosset i Syrien ved at støtte de 

såkaldte syriske oprørere; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/12 

Ændringsforslag  12 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 66 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  66a. understreger, at det med henblik på 

at gennemføre en egentlig politik om 

bekæmpelse af terrorisme ligeledes er 

nødvendigt at optrævle 

terrororganisationer og udvise alle 

involverede personer; 

Or. en 

 

 


