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5.12.2018 A8-0374/22 

Изменение  22 

Арно Данжан, Манфред Вебер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение М a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Мa. като има предвид, че за да 

може Парламентът да разгледа 

достатъчно внимателно и да положи 

необходимите специални усилия за 

ефективен принос и отговор на 

предизвикателствата, свързани с 

тероризма, в рамките на 

институцията следва да бъде 

създадена постоянна парламентарна 

комисия за вътрешна сигурност и 

борба с тероризма; като има предвид, 

че създаването на такава комисия би 

свидетелствало за ангажимента и 

разбирането от страна на 

Парламента на важността на 

въпросите, свързани с вътрешната 

сигурност, международната 

организирана престъпност и 

тероризма, които са сред 

безпокойствата от първостепенно 

значение, изразени от гражданите на 

ЕС; като има предвид, че това също 

така би отразило важността на 

въпроса за Парламента и би 

съответствало на 

институционалната структура, 

изградена в други институции и 

органи на ЕС, като създадената 

работна група за Съюз на 

сигурността и назначението на член 

на Комисията, отговарящ за Съюза на 

сигурност в рамките на Комисията, 
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създадения Европейски център за 

борба с тероризма (ECTC) в рамките 

на Европол, както и действащата 

работна група за борба с тероризма в 

рамките на Съвета;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/23 

Изменение  23 

Арно Данжан, Манфред Вебер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  5a. призовава в Европейския 

парламент да бъде създадена 

постоянна парламентарна комисия, 

която да отговаря за въпросите, 

свързани с вътрешната сигурност и 

борбата с тероризма;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/24 

Изменение  24 

Арно Данжан 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  14а. призовава Комисията да 

представи законодателно 

предложение, което изключва 

възможността осъдените 

терористи, както и лицата, за които 

съществуват очевидни 

доказателства, че представляват 

сериозна заплаха за обществената 

сигурност, да получават убежище или 

други форми на международна закрила 

в целия Европейски съюз;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/25 

Изменение  25 

Арно Данжан 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 42 

 

Предложение за резолюция Изменение 

42. подчертава, че държавите членки 

трябва да гарантират, че всички 

образователни институции предоставят 

образование в съответствие с 

Европейската конвенция за правата на 

човека чрез проверки на учебните 

програми, редовни инспекции и санкции 

при неспазване; 

42. подчертава, че държавите членки 

трябва да гарантират, че всички 

образователни институции предоставят 

образование в съответствие с 

Европейската конвенция за правата на 

човека чрез проверки на учебните 

програми, редовни инспекции и санкции 

при неспазване, и че до училищата не 

се разрешава достъп на религиозни 

фанатици; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/26 

Изменение  26 

Арно Данжан 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 81 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  81a. призовава Комисията да 

направи оценка на предложението за 

разширяване на приложното поле на 

Системата за влизане/излизане с цел 

включване на всички граждани на 

трети държави и европейските 

граждани, така че всяко излизане от 

или влизане в европейска територия 

да бъде регистрирано;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/27 

Изменение  27 

Арно Данжан 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 132 

 

Предложение за резолюция Изменение 

132. насърчава Комисията да 

продължи преговорите с трети държави 

по въпросите на връщането и обратното 

приемане;  

132. насърчава Комисията да 

продължи преговорите с трети държави 

по въпросите на връщането и обратното 

приемане и да оцени дали 

Директивата за връщането 

(2008/115/ЕО) осигурява подходяща 

правна рамка за връщането на 

използващите насилие екстремисти, 

които се възползват от 

националните законодателства, за да 

преследват терористични цели, и 

представляват явен риск за 

обществената сигурност; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/28 

Изменение  28 

Арно Данжан 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 134 a (нов) (след подзаглавието) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  134a. призовава Комисията бързо да 

гарантира, че корпусът на 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана ще достигне 

постоянна численост от около 10 000 

гранични служители1;  

____________ 

1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-

3621_bg.htm  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/29 

Изменение  29 

Арно Данжан 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 218 

 

Предложение за резолюция Изменение 

218. призовава Комисията да обмисли 

създаването на финансова схема за 

обезщетенията за жертвите в случай на 

широкомащабни терористични 

нападения, с цел да подкрепя държавите 

членки при необходимост, както и в 

трансгранични случаи; 

218. призовава Комисията да измени 

разпоредбите относно фонд 

„Солидарност“ на Европейския съюз, 

за да включи обезщетенията за 

жертвите в случай на широкомащабни 

терористични нападения, с цел да 

подкрепя държавите членки при 

необходимост, както и в трансгранични 

случаи; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/30 

Изменение  30 

Арно Данжан 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 224 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  224a. призовава държавите членки да 

бъдат стриктни при спирането, чрез 

всички налични правни средства, на 

всякакви религиозни или политически 

практики, които ограничават 

основните права, водят до 

потисничество, подбуждат към 

сексуално насилие и други сериозни 

тежки престъпления или 

подстрекават екстремизма, тъй 

като такива практики не са 

обхванати от свободата на 

религията или от свободата на 

убеждение; очаква държавите членки 

да приемат нееднозначни нормативни 

уредби, които не позволяват на 

съдиите да толерират на базата на 

културни различия, когато става 

въпрос за сериозни актове на насилие 

и дори изтезание и убийство;  

Or. en 

 

 


