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18.11.2015 A8-0316/3 

 Grozījums Nr.  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

C apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

C. tā kā nesenie teroristu uzbrukumi 

Francijā, Beļģijā, Tunisijā un Kopenhāgenā 

skaidri parāda drošības apdraudējumu, ko 

rada „ārvalstu” kaujinieku (tie bieži vien ir 

ES valstspiederīgie) klātbūtne un 

pārvietošanās Eiropas un tās kaimiņvalstu 

teritorijā; tā kā ES ir paudusi visstingrāko 

nosodījumu šiem uzbrukumiem un ir 

apņēmusies kopā ar dalībvalstīm cīnīties 

pret terorismu ES teritorijā un ārpus tās; 

C. tā kā nesenie teroristu uzbrukumi 

Francijā, Beļģijā, Tunisijā un Kopenhāgenā 

skaidri parāda drošības apdraudējumu, ko 

rada „ārvalstu” teroristu (tie bieži vien ir 

ES valstspiederīgie) klātbūtne un 

pārvietošanās Eiropas un tās kaimiņvalstu 

teritorijā; 

Or. en 
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 Grozījums Nr.  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

ABa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  ABa. tā kā nolūkā novērst teroristu 

nokļūšanu mūsu valstīs ir ārkārtīgi 

svarīgi slēgt iekšējās robežas un atjaunot 

pilna apmēra robežkontroli dalībvalstīs; 

Or. en 
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 Grozījums Nr.  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

I virsraksts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. Eiropas pievienotā vērtība terorisma 

apkarošanā 

I. Eiropas īstenoto politikas virzienu 

acīmredzama nespēja novērst un apkarot 

terorismu norāda uz Eiropas pievienotās 

vērtības trūkumu 

Or. en 
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 Grozījums Nr.  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. uzsver, ka Eiropas daudzveidība un tās 

multikulturālās kopienas ir neatņemama 

tās sociālās uzbūves sastāvdaļa un ir 

būtisks kultūras kapitāls; uzskata, ka 

ikvienai politikai radikalizācijas 

pārvarēšanā jābūt jutīgai un samērīgai, 

lai ievērotu un nostiprinātu kopienu 

sociālo uzbūvi; 

28. uzsver, ka atvērtas robežas un 

masveida imigrācija ir izrādījusies ar 

negatīvu sociālo ietekmi un rada drošības 

apdraudējumu; 

Or. en 
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 Grozījums Nr.  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

44.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  44.a uzsver, ka asinspirts Parīzē 

neapšaubāmi ir apliecinājusi, ka ES nav 

drošības, nepastāvot robežkontrolei, un ka 

Eiropas imigrācijas politika nav bijusi 

sekmīga, novēršot un apkarojot 

terorismu; šā iemesla dēļ prasa, lai visu 

kompetenču un līdzekļu pārvaldība, kas 

patlaban uzticēta ES, atkal tiktu nodota 

dalībvalstīm, jo tad tās varētu kontrolēt 

savas robežas un īstenot nopietnu 

repatriācijas politiku; 

Or. en 
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 Grozījums Nr.  8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

49. atgādina, ka Eiropas Savienībai būtu 

jāuzlabo savu ārējo robežu kontrole, 

pamatojoties uz pamattiesību pilnīgu 

ievērošanu; aicina šajā sakarībā 

dalībvalstis pienācīgi izmantot pastāvošos 

instrumentus, piemēram, SIS un VIS, 

tostarp attiecībā uz nozagtām, pazaudētām 

un viltotām pasēm; uzskata arī, ka šajā 

nolūkā vienai no ES prioritātēm jābūt 

Šengenas kodeksa labākai piemērošanai;  

49. uzskata, ka personām, kas devušās uz 

Sīriju un/vai Irāku, lai piedalītos teroristu 

organizāciju darbībā vai to atbalstītu, 

nebūtu jāļauj atgriezties ES;  

Or. en 
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 Grozījums Nr.  9 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts – 1. daļa (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1) uzskata, ka nolūkā novērst teroristu 

uzbrukumus Eiropā dalībvalstīm būtu 

jāslēdz robežas; 

Or. en 
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 Grozījums Nr.  10 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

56.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  56.a uzskata, ka dalībvalstīm ir steidzami 

jāpabeidz darbs pie nolīgumiem par 

ieslodzīto atgriešanu to izcelsmes valstī; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/11 

 Grozījums Nr.  11 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

58. punkts – 1. punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1) pauž nožēlu par ES un to dalībvalstu 

paškritikas trūkumu, kuras sekmēja 

haosu Sīrijā, atbalstot tā saucamos Sīrijas 

nemierniekus; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/12 

 Grozījums Nr.  12 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

66.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  66.a uzsver, ka patiesas terorisma 

apkarošanas politikas īstenošanas nolūkā 

ir arī svarīgi sagraut teroristu 

organizācijas un izraidīt visus tajās 

iesaistītos; 

Or. en 

 

 


