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5.12.2018 A8-0374/22 

Pakeitimas 22 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos 

(2018/2044(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

M a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ma. kadangi Parlamentas turėtų 

įsteigti nuolatinį parlamentinį komitetą, 

kuris būtų atsakingas už vidaus saugumo 

bei terorizmo klausimus, kad Parlamentas 

galėtų skirti pakankamai dėmesio ir dėti 

konkrečias pastangas, kurios reikalingos 

siekiant veiksmingai prisidėti sprendžiant 

kovos su terorizmu uždavinius ir į juos 

reaguoti; kadangi tokio komiteto 

įsteigimas parodys Parlamento 

įsitraukimą ir supratimą apie vidaus 

saugumo, tarptautinio organizuoto 

nusikalstamumo ir terorizmo klausimų, 

kurie kelia didžiausią ES piliečių 

susirūpinimą, svarbą; kadangi tai taip pat 

parodys šio klausimo reikšmę 

Parlamentui ir atkreips dėmesį į 

institucinę sąrangą kitose ES institucijose 

ir įstaigose, pvz., įsteigtą Saugumo 

sąjungos darbo grupę ir Komisijoje 

paskirtą už saugumo sąjungą atsakingą 

Komisijos narį, Europole įkurtą Kovos su 

terorizmu centrą, taip pat Taryboje 

veikiančią Terorizmo darbo grupę;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374./23 

Pakeitimas 23 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos 

(2018/2044(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  5a. ragina Europos Parlamente įsteigti 

nuolatinį parlamentinį komitetą, kuris 

būtų atsakingas už vidaus saugumo bei 

terorizmo klausimus;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/24 

Pakeitimas 24 

Arnaud Danjean 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos 

(2018/2044(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  14a. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą 

dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, 

kuriuo būtų užkirstas kelias nuteistiems 

teroristiniams nusikaltėliams ir 

asmenims, kurie kelia didelę grėsmę 

visuomenės saugumui, jei yra aiškių to 

įrodymų, gauti prieglobstį ar kitų formų 

tarptautinę apsaugą visoje Europos 

Sąjungoje;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/25 

Pakeitimas 25 

Arnaud Danjean 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos 

(2018/2044(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

42 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

42. pabrėžia, kad valstybės narės, 

tikrindamos mokymo programas, 

reguliariai atlikdamos patikrinimus ir 

taikydamos sankcijas už reikalavimų 

nesilaikymą, turi užtikrinti, kad visos 

švietimo įstaigos teiktų Europos žmogaus 

teisių konvenciją atitinkančias švietimo 

paslaugas; 

42. pabrėžia, kad valstybės narės, 

tikrindamos mokymo programas, 

reguliariai atlikdamos patikrinimus ir 

taikydamos sankcijas už reikalavimų 

nesilaikymą, turi užtikrinti, kad visos 

švietimo įstaigos teiktų Europos žmogaus 

teisių konvenciją atitinkančias švietimo 

paslaugas ir kad religiniai fanatikai 

negalėtų patekti į mokyklas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/26 

Pakeitimas 26 

Arnaud Danjean 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos 

(2018/2044(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  81a. ragina Komisiją įvertinti 

pasiūlymą išplėsti atvykimo ir išvykimo 

sistemos aprėptį, kad į jos taikymo sritį 

patektų visi trečiųjų šalių piliečiai ir ES 

piliečiai ir būtų registruojamas kiekvienas 

išvykimas iš Europos Sąjungos teritorijos 

ir atvykimas į ją;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/27 

Pakeitimas 27 

Arnaud Danjean 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos 

(2018/2044(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

132 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

132. ragina Komisiją tęsti derybas su 

trečiosiomis šalimis dėl grąžinimo ir 

readmisijos;  

132. ragina Komisiją tęsti derybas su 

trečiosiomis šalimis dėl grąžinimo ir 

readmisijos ir įvertinti, ar Grąžinimo 

direktyva (Direktyva 2008/115/EB) 

numatyta tinkama smurtinių ekstremistų, 

besinaudojančių nacionaliniais įstatymais 

siekiant teroristinių tikslų ir keliančių 

akivaizdžią grėsmę visuomenės saugumui, 

grąžinimo teisinė sistema; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/28 

Pakeitimas 28 

Arnaud Danjean 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos 

(2018/2044(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

134 a dalis (nauja) (po paantraštės) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  134a. ragina Komisiją skubiai užtikrinti, 

kad FRONTEX nuolatines pajėgas 

sudarytų maždaug 10 000 sienos apsaugos 

pareigūnų1;  

____________ 

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

3621_en.htm  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/29 

Pakeitimas 29 

Arnaud Danjean 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos 

(2018/2044(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

218 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

218. ragina Komisiją apsvarstyti 

finansinę programą kompensacijos 
aukoms didelio masto teroristinių išpuolių 

atveju, kad prireikus ir tarpvalstybiniais 

atvejais būtų remiamos valstybės narės; 

218. ragina Komisiją iš dalies pakeisti 

nuostatas dėl Europos solidarumo fondo 

siekiant įtraukti kompensaciją aukoms 

didelio masto teroristinių išpuolių atveju, 

kad prireikus ir tarpvalstybiniais atvejais 

būtų remiamos valstybės narės; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/30 

Pakeitimas 30 

Arnaud Danjean 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos 

(2018/2044(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

224 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  224a. ragina valstybes nares griežtai 

visomis galimomis teisinėmis 

priemonėmis stabdyti bet kokią religinę ar 

politinę praktiką, kuria ribojamos 

pagrindinės teisės, skatinama priespauda, 

kurstomas seksualinis smurtas ir kiti 

sunkūs smurtiniai nusikaltimai arba 

skatinamas ekstremizmas, nes religijos 

laisvė ar nuomonės laisvė nereiškia tokios 

praktikos; tikisi, kad valstybės narės 

priims nedviprasmišką teisinį pagrindą, 

kuriuo remiantis teisėjams nebereikės 

taikyti „kultūrinių lengvatų“ rimtais 

smurto ar net kankinimo ir nužudymo 

atvejais;  

Or. en 

 

 


