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18.11.2015 A8-0316/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže nedávne teroristické útoky vo 

Francúzsku, v Belgicku, Tunisku a Kodani 

poukazujú na bezpečnostnú hrozbu, ktorá 

vyplýva z prítomnosti a pohybu týchto 

„zahraničných“ bojovníkov, ktorí sú v 

mnohých prípadoch občanmi EÚ, na území 

Európy a v jej susedstve; keďže EÚ tieto 

útoky ostro odsúdila a zaviazala sa 

bojovať proti terorizmu spolu s členskými 

štátmi, a to na území EÚ aj za jej 

hranicami; 

C. keďže nedávne teroristické útoky vo 

Francúzsku, v Belgicku, Tunisku a Kodani 

poukazujú na bezpečnostnú hrozbu, ktorá 

vyplýva z prítomnosti a pohybu týchto 

„zahraničných“ teroristov, ktorí sú v 

mnohých prípadoch občanmi EÚ, na území 

Európy a v jej susedstve; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

18.11.2015 A8-0316/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AB a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  ABa. keďže treba zabrániť vstupu 

teroristov do našich krajín, preto je 

mimoriadne dôležité, aby sa zatvorili 

vnútorné hranice a znovu zaviedli 

hraničné kontroly v plnom rozsahu na 

úrovni štátov; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Nadpis I 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. Európska pridaná hodnota 

v predchádzaní radikalizácii 

I. Očividný neúspech európskych politík 

zameraných na predchádzanie terorizmu 

a boj proti nemu poukazuje na chýbajúcu 

európsku pridanú hodnotu 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. zdôrazňuje, že rozmanitosť Európy a 

jej multikultúrne komunity tvoria 

neoddeliteľnú súčasť jej sociálnej 

štruktúry a sú kľúčovou kultúrnou 

hodnotou; domnieva sa, že každá politika 

venovaná boju proti radikalizácii musí 

byť citlivá a primeraná, tak aby 

rešpektovala a posilňovala rozmanitú 

sociálnu štruktúru komunít; 

28. zdôrazňuje, že otvorené hranice a 

hromadná migrácia dokázateľne rušia 

sociálny pokoj a predstavujú ohrozenie 

bezpečnosti; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  44a. zdôrazňuje skutočnosť, že 

krviprelievanie v Paríži neodškriepiteľne 

dokázalo, že EÚ bez hraničných kontrol 

nie je bezpečná a že európske 

prisťahovalecké politiky zlyhali pri 

predchádzaní terorizmu a v boji proti 

nemu; z tohto dôvodu požaduje, aby sa 

všetky právomoci a finančné prostriedky 

zverené do rúk EÚ vrátili členským 

štátom, aby mohli kontrolovať svoje 

hranice a uplatňovať náročnú 

repatriačnú politiku; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

49. opakuje, že EÚ by mala zlepšiť 

účinnosť kontrol na svojich vonkajších 

hraniciach, a to pri plnom dodržiavaní 

základných práv; vyzýva v tejto súvislosti 

členské štáty, aby dobre využívali 

existujúce nástroje ako SIS a VIS, a to aj 

so zreteľom na ukradnuté, stratené a 

pozmenené cestovné pasy; takisto sa 

domnieva, že na dosiahnutie tohto cieľa 

je potrebné zaradiť lepšie presadzovanie 

schengenského kódexu medzi priority EÚ;  

49. zastáva názor, že osobám, ktoré odišli 

do Sýrie alebo Iraku, aby vstúpili do 

teroristických organizácií alebo ich 

podporovali, by sa nemal povoliť návrat 

do EÚ;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 – pododsek 1 (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  (1) zastáva názor, že členské štáty by mali 

zatvoriť svoje štátne hranice s cieľom 

zabrániť tomu, aby sa teroristické útoky 

stávali na európskej pôde; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  56a. je presvedčený, členské štáty musia 

urýchlene uzatvoriť dohody o návrate 

väzňov do ich krajiny pôvodu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 58 – bod 1 (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  (1) ľutuje, že EÚ a členské štáty, ktoré 

podporovali chaos v Sýrii tým, že 

podporovali takzvaných sýrskych 

povstalcov, sa k tejto skutočnosti 

nepostavili sebakriticky; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 66 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  66a. zdôrazňuje, že v záujme uplatňovania 

reálnej politiky boja proti terorizmu treba 

zároveň rozpustiť teroristické organizácie 

a vypovedať všetky zainteresované osoby; 

Or. en 

 

 


