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18.11.2015 A8-0316/3 

Alteração  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que os ataques terroristas 

perpetrados em França, na Tunísia e em 

Copenhaga colocam em evidência a 

ameaça à segurança que a presença e a 

circulação de combatentes estrangeiros, 

que muitas vezes são cidadãos da UE, no 

território europeu e na sua vizinhança 

representam; que a União Europeia 

condenou veementemente estes ataques e 

está empenhada em lutar contra o 

terrorismo em conjunto com os 

Estados-Membros, tanto no interior como 

fora do território da UE; 

C. Considerando que os ataques terroristas 

perpetrados em França, na Tunísia e em 

Copenhaga colocam em evidência a 

ameaça à segurança que a presença e a 

circulação de terroristas estrangeiros, que 

muitas vezes são cidadãos da UE, no 

território europeu e na sua vizinhança 

representam; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/4 

Alteração  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando AB-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  AB-A. Considerando que, para impedir 

que os terroristas entrem nos nossos 

países, é imperativo fechar as fronteiras 

internas e repor integralmente os 

controlos nas fronteiras nacionais; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/5 

Alteração  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

Título I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Valor acrescentado europeu na 

prevenção do terrorismo 

I. Manifesta incapacidade das políticas 

europeias no domínio da prevenção e luta 

contra o terrorismo comprova a ausência 

de valor acrescentado europeu 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/6 

Alteração  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Salienta que a diversidade da Europa e 

das suas comunidades multiculturais são 

determinantes para o seu tecido social e 
constituem um bem cultural fundamental; 

considera que qualquer política em 

matéria de luta contra a radicalização 

deve ser sensível e proporcionada, de 

forma a respeitar e reforçar o tecido 

social das comunidades; 

28. Salienta que a abertura das fronteiras 

e a imigração em massa provaram ser 

socialmente perturbadores e constituem 

uma ameaça para a segurança; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/7 

Alteração  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 44-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  44-A. Sublinha o facto de o massacre de 

Paris ter incontestavelmente provado que, 

sem controlos nas fronteiras, não há 

segurança na UE e que as políticas 

europeias de imigração falharam em 

matéria de prevenção e de luta contra o 

terrorismo; solicita, por esta razão, que a 

gestão de todas as competências e fundos 

atribuídos à UE seja devolvida aos 

Estados-Membros, a fim de lhes permitir 

controlar as suas fronteiras e aplicar uma 

política de repatriamento credível; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/8 

Alteração  8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 49 

 

Proposta de resolução Alteração 

49. Reitera que a UE deve melhorar a 

eficácia dos seus controlos nas fronteiras 

externas, com base no pleno respeito dos 

direitos fundamentais; exorta, neste 

contexto, os Estados-Membros a 

utilizarem corretamente os instrumentos 

existentes, como SIS e VIS, 

inclusivamente no que diz respeito a 

passaportes roubados, perdidos e 

falsificados; considera ainda que, para 

este efeito, deve ser incluída entre as 

prioridades da União Europeia uma 

melhor aplicação do Código Schengen;  

49. Considera que as pessoas que 

partiram para a Síria e/ou para o Iraque 

para participar em organizações 

terroristas ou para as apoiar não devem 

ser autorizadas a reentrar na UE;  

Or. en 



 

AM\1079093PT.doc  PE571.050v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

18.11.2015 A8-0316/9 

Alteração  9 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 49 – parágrafo 1 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  (1) Defende que os Estados-Membros 

devem encerrar as suas fronteiras 

nacionais para prevenir a ocorrência de 

atentados terroristas em território 

europeu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/10 

Alteração  10 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 56-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  56-A. Considera que é urgente que os 

Estados-Membros concluam acordos para 

repatriar os presos para os seus países de 

origem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/11 

Alteração  11 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 58 – parágrafo 1 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  (1) Lamenta a falta de autocrítica por 

parte da UE e dos Estados-Membros que 

contribuem para o aumento do caos na 

Síria através do apoio aos chamados 

rebeldes sírios; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/12 

Alteração  12 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 66-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  66-A. Sublinha que, para pôr em prática 

uma verdadeira política de luta contra o 

terrorismo, é igualmente necessário 

desmantelar as organizações terroristas e 

expulsar todos os envolvidos; 

Or. en 

 

 


