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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0374/22 

Módosítás  22 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

M a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ma. mivel annak érdekében, hogy a 

Parlament a terrorizmus által jelentett 

kihívásokra történő reagáláshoz és az 

ahhoz való hatékony hozzájáruláshoz 

szükséges elegendő figyelmet 

szentelhessen és különleges 

erőfeszítéseket tehessen, szükség van egy 

belbiztonságért és terrorizmusért felelős 

állandó bizottság létrehozására a 

Parlamenten belül; mivel egy ilyen 

bizottság létrehozása jelezné a Parlament 

elkötelezettségét, valamint azt, hogy a 

Parlament tisztában van a belbiztonsággal 

kapcsolatos, illetve a nemzetközi szervezett 

bűnözés és a terrorizmus által okozott 

problémák fontosságával, amelyek az 

uniós polgárok aggodalmainak legfőbb 

forrásai; mivel ez a Parlament felé is 

jelezné a probléma fontosságát, és más 

uniós intézmények és testületek 

intézményi felépítését is tükrözi, például a 

biztonsági unióval foglalkozó 

munkacsoport létrehozását és a biztonsági 

unióért felelős biztos kinevezését a 

Bizottságban, a Terrorizmus Elleni 

Küzdelem Európai Központjának 

létrehozását az Europolon belül, valamint 

a terrorizmus-munkacsoport meglétét a 

Tanácsban;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0374/23 

Módosítás  23 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  5a. kéri, hogy az Európai Parlamenten 

belül hozzanak létre egy, a belső 

biztonsággal és a terrorizmussal 

kapcsolatos ügyekért felelős állandó 

parlamenti bizottságot;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0374/24 

Módosítás  24 

Arnaud Danjean 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  14a. felhívja a Bizottságot, terjesszen 

elő egy olyan jogalkotásra irányuló 

javaslatot, amely a menedékkérelem vagy 

a nemzetközi védelem egyéb formáiból az 

egész Európai Unió területén kizárja a 

terrorcselekmények elítélt elkövetőit, 

valamint azon személyeket, akikkel 

kapcsolatban egyértelmű bizonyíték van 

arra, hogy súlyos fenyegetést jelentenek a 

közbiztonság számára;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0374/25 

Módosítás  25 

Arnaud Danjean 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

42 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

42. kiemeli, hogy a tagállamoknak 

gondoskodniuk kell arról, hogy minden 

oktatási intézmény az emberi jogok európai 

egyezményével összhangban biztosítsa az 

oktatást a tantervek ellenőrzése, rendszeres 

ellenőrzések és a meg nem felelés esetén 

alkalmazott szankciók révén; 

42. kiemeli, hogy a tagállamoknak 

gondoskodniuk kell arról, hogy minden 

oktatási intézmény az emberi jogok európai 

egyezményével összhangban biztosítsa az 

oktatást a tantervek ellenőrzése, a 

rendszeres ellenőrzések és a meg nem 

felelés esetén alkalmazott szankciók révén, 

valamint azzal, hogy a vallási fanatikusok 

ne férjenek hozzá az iskolákhoz; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0374/26 

Módosítás  26 

Arnaud Danjean 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

81 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  81a. felhívja a Bizottságot, hogy 

értékelje a határregisztrációs rendszer 

alkalmazási körének valamennyi 

harmadik országbeli állampolgárra és az 

európai polgárokra való kiterjesztésére 

irányuló javaslatot annak érdekében, 

hogy az európai területről történő minden 

egyes kilépés vagy az oda való belépés 

rögzítésre kerüljön;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0374/27 

Módosítás  27 

Arnaud Danjean 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

132 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

132. sürgeti a Bizottságot, hogy 

folytassa a tárgyalásokat a harmadik 

országokkal a visszaküldésről és a 

visszafogadásról;  

132. sürgeti a Bizottságot, hogy 

folytassa a tárgyalásokat a harmadik 

országokkal a visszaküldésről és a 

visszafogadásról, valamint értékelje, hogy 

a visszatérési irányelv (2008/115/EK) 

megfelelő jogi keretet biztosít-e azon 

erőszakos szélsőségesek visszatéréséhez, 

akik kihasználják a nemzeti törvényeket és 

terrorista célokat követnek, és 

egyértelműen veszélyt jelentenek a 

közbiztonságra nézve; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0374/28 

Módosítás  28 

Arnaud Danjean 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

134 a bekezdés (új) (alcím után) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  134a. kéri a Bizottságot, hogy mielőbb 

gondoskodjon arról, hogy a Frontex kb. 

10 000 határőrből álló, állandó 

állománnyal rendelkezzen1;  

____________ 

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

3621_en.htm  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0374/29 

Módosítás  29 

Arnaud Danjean 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

218 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

218. felhívja a Bizottságot, hogy 

vizsgálja meg egy olyan pénzügyi 

megoldás lehetőségét, amely kártérítést 

nyújtana az áldozatok számára nagyobb 

méretű terrortámadások esetén, hogy 

szükséges esetben, illetve a határon átnyúló 

esetekben segítséget nyújtson a 

tagállamoknak; 

218. felhívja a Bizottságot, hogy 

módosítsa az Európai Szolidaritási Alap 

rendelkezéseit oly módon, hogy az 

kiterjedjen az áldozatoknak nyújtott 

kártérítésre a nagyszabású 
terrortámadások esetén, hogy szükséges 

esetben, illetve a határon átnyúló esetekben 

segítséget nyújtson a tagállamoknak; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0374/30 

Módosítás  30 

Arnaud Danjean 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

224 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  224a. felhívja a tagállamokat, hogy 

minden jogi eszközzel szigorúan állítsák le 

az olyan vallási vagy politikai 

gyakorlatokat, amelyek az alapvető 

jogokat korlátozzák, elnyomáshoz, 

szexuális erőszak és más súlyos erőszakos 

bűncselekmények kialakulásához 

vezetnek, vagy előmozdítják a 

szélsőségeket, mivel e gyakorlatokra nem 

terjed ki a vallási szabadság vagy a 

véleménynyilvánítás szabadsága; elvárja, 

hogy a tagállamok fogadjanak el olyan 

egyértelmű jogi kereteket, amelyek 

megakadályozzák a bírákat abban, hogy 

„kulturális árengedményeket” 

nyújtsanak, amikor súlyos erőszakos 

cselekményekről, illetve kínzásról és 

emberölésről van szó;  

Or. en 

 

 


