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18.11.2015 A8-0316/3 

Ändringsförslag  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl C 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. De nyliga terrordåden i Frankrike, 

Belgien, Tunisien och Köpenhamn visar att 

de ”utländska” stridande – i många fall 

EU-medborgare – som vistas och förflyttar 

sig på EU:s territorium och i EU:s 

närområde utgör säkerhetshot. EU har 

fördömt dessa terrordåd i skarpast möjliga 

ordalag och har åtagit sig att stå vid 

medlemsstaternas sida i kampen mot 

terrorismen inom och utanför EU:s 

territorium. 

C. De nyliga terrordåden i Frankrike, 

Belgien, Tunisien och Köpenhamn visar att 

de ”utländska” terrorister – i många fall 

EU-medborgare – som vistas och förflyttar 

sig på EU:s territorium och i EU:s 

närområde utgör säkerhetshot. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/4 

Ändringsförslag  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl ABa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  ABa. För att vi ska kunna förhindra att 

terrorister tar sig in i våra länder är det 

absolut nödvändigt att vi stänger de inre 

gränserna och återinför full gränskontroll 

på nationell nivå. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/5 

Ändringsförslag  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Rubrik I 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. Europeiskt mervärde i kampen mot 

radikalisering 

I. EU-politikens uppenbara misslyckande 

med att förhindra och bekämpa terrorism 

– ett tydligt tecken på obefintligt mervärde 

för EU 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/6 

Ändringsförslag  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 28 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet poängterar att 

Europas mångfald och multikulturella 

lokalsamhällen utgör en del av vår 

samhällsväv och är en mycket viktig 

kulturell tillgång. Alla strategier för att 

hantera radikalisering måste vara lyhörda 

och proportionerliga, så att den skiftande 

samhällsväven bland olika grupper 

respekteras och stärks. 

28. Europaparlamentet poängterar att 

öppna gränser och massinvandring har 

visat sig vara socialt skadliga faktorer och 
att dessa utgör ett säkerhetshot. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/7 

Ändringsförslag  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 44a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  44a. Europaparlamentet understryker att 

blodbadet i Paris entydigt visade att det 

inte finns någon säkerhet i ett EU utan 

gränskontroller och att EU:s 

invandringspolitik är ett misslyckande när 

det gäller att förhindra och bekämpa 

terrorism. Av detta skäl begär parlamentet 

att förvaltningen av all behörighet och 

alla medel som EU tilldelats återförs till 

medlemsstaterna så att det blir möjligt för 

dessa att kontrollera sina gränser och 

genomföra en seriös återsändandepolitik. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/8 

Ändringsförslag  8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

49. Europaparlamentet upprepar att EU 

bör öka effektiviteten i sina yttre 

gränskontroller, med full respekt för de 

grundläggande rättigheterna. I detta 

avseende uppmanas medlemsstaterna att 

väl utnyttja befintliga instrument såsom 

SIS och VIS, även i samband med stulna, 

förlorade eller förfalskade pass. Därför 

måste också ett bättre upprätthållande av 

Schengenkodexen vara en av EU:s 

prioriteringar.  

49. Europaparlamentet anser att personer 

som gett sig av till Syrien och/eller Irak 
för att ansluta sig till eller stödja 

terroristorganisationer inte bör få 

återvända till EU.  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/9 

Ändringsförslag  9 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 – led 1 (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1) Europaparlamentet anser att 

medlemsstaterna bör stänga sina 

nationella gränser för att förhindra 

terroristattacker på europeisk mark. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/10 

Ändringsförslag  10 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 56 a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  56a. Europaparlamentet anser att det är 

mycket viktigt att medlemsstaterna utan 

dröjsmål slutför arbetet med avtalen om 

återsändande av fångarna till deras 

ursprungsländer. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/11 

Ändringsförslag  11 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 58 – led 1 (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1) Europaparlamentet beklagar bristen på 

självkritik från EU:s sida och i de 

medlemsstater som ställt sig bakom kaoset 

i Syrien genom att stödja de så kallade 

syriska rebellerna. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/12 

Ändringsförslag  12 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 66a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  66a. Europaparlamentet betonar att det, 

för att man ska kunna genomföra en 

verklig politik för bekämpning av 

terrorism, även är nödvändigt att avveckla 

terroristorganisationerna och utvisa alla 

personer som är involverade. 

Or. en 

 

 


