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5.12.2018 A8-0374/22 

Grozījums Nr.  22 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi 

(2018/2044(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ma apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ma. tā kā, lai ļautu Parlamentam veltīt 

pietiekamu uzmanību šiem jautājumiem 

un pielikt konkrētas pūles, kas 

nepieciešamas, lai efektīvi dotu 

ieguldījumu un reaģētu uz terorisma 

radītajām problēmām, Parlamentā būtu 

jāizveido pastāvīga par iekšējo drošību un 

terorismu atbildīga parlamentārā 

komiteja; tā kā šādas komitejas izveide 

liecinātu par Parlamenta iesaistīšanos un 

izpratni par iekšējās drošības, 

starptautiskās organizētās noziedzības un 

terorisma problēmām, kuras ir ES 

iedzīvotāju bažu priekšplānā; tā kā tas 

norādītu arī uz šīs problēmas nozīmību 

Parlamentam un atspoguļotu 

institucionālo izveidi citās ES iestādēs un 

struktūrās, piemēram, drošības savienības 

darba grupas izveidi un drošības 

savienības komisāra iecelšanu Komisijā, 

Eiropas Terorisma apkarošanas centra 

(ETAC) izveidi Eiropolā, kā arī darba 

grupas terorisma jautājumos izveidi 

Padomē;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/23 

Grozījums Nr.  23 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi 

(2018/2044(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  5.a prasa Eiropas Parlamentā izveidot 

pastāvīgu Parlamenta komiteju, kas atbild 

par jautājumiem, kuri saistīti ar iekšējo 

drošību un terorismu;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/24 

Grozījums Nr.  24 

Arnaud Danjean 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi 

(2018/2044(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  14.a aicina Komisiju iesniegt tiesību 

akta priekšlikumu par to, lai notiesātie 

teroristi, kā arī personas, saistībā ar 

kurām ir skaidri pierādījumi, ka tās 

nopietni apdraud sabiedrisko drošību, 

nevarētu pieprasīt patvērumu vai cita 

veida starptautisko aizsardzību visā 

Eiropas Savienībā;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/25 

Grozījums Nr.  25 

Arnaud Danjean 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi 

(2018/2044(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

42. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

42. uzsver, ka dalībvalstu pienākums ir 

panākt, lai visas izglītības iestādes 

nodrošina izglītību saskaņā ar Eiropas 

Cilvēktiesību konvenciju, veicot mācību 

programmu pārbaudes un regulāras 

inspekcijas un piemērojot sankcijas par 

neatbilstību; 

42. uzsver, ka dalībvalstu pienākums ir 

panākt, lai visas izglītības iestādes 

nodrošina izglītību saskaņā ar Eiropas 

Cilvēktiesību konvenciju, veicot mācību 

programmu pārbaudes un regulāras 

inspekcijas un piemērojot sankcijas par 

neatbilstību, kā arī nodrošināt, ka 

reliģiskajiem fanātiķiem nav iespējas 

piekļūt skolām; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/26 

Grozījums Nr.  26 

Arnaud Danjean 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi 

(2018/2044(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

81.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  81.a aicina Komisiju izvērtēt 

priekšlikumu par ieceļošanas/izceļošanas 

sistēmas paplašināšanu, lai tā tiktu 

attiecināta gan uz visiem trešo valstu 

valstspiederīgajiem, gan arī ES pilsoņiem 

un tādējādi tiktu reģistrēta ikviena 

ieceļošana ES teritorijā vai izceļošana no 

tās;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/27 

Grozījums Nr.  27 

Arnaud Danjean 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi 

(2018/2044(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

132. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

132. mudina Komisiju turpināt sarunas 

ar trešām valstīm par atgriešanu un 

atpakaļuzņemšanu;  

132. mudina Komisiju turpināt sarunas 

ar trešām valstīm par atgriešanu un 

atpakaļuzņemšanu, kā arī izvērtēt, vai 

Atgriešanas direktīva (2008/115/EK) 

nodrošina atbilstīgu tiesisko regulējumu 

tādu vardarbīgu ekstrēmistu atgriešanai, 

kuri izmanto valstu likumus, lai īstenotu 

teroristiskus mērķus un kuri rada skaidru 

risku sabiedrības drošībai; 

Or. en 



 

AM\1171337LV.docx  PE631.562v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

5.12.2018 A8-0374/28 

Grozījums Nr.  28 

Arnaud Danjean 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi 

(2018/2044(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

134.a punkts (jauns) (aiz apakšvirsraksta) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  134.a aicina Komisiju ātri nodrošināt, ka 

EBCGA tiek nodarbināts pastāvīgs 

korpuss aptuveni 10 000 robežsargu 

sastāvā1a;  

____________ 

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

3621_en.htm  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/29 

Grozījums Nr.  29 

Arnaud Danjean 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi 

(2018/2044(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

218. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

218. aicina Komisiju izstrādāt finanšu 

shēmu, paredzot kompensācijas 

cietušajiem liela apmēra terora 

uzbrukumos, lai vajadzības gadījumos 

atbalstītu dalībvalstis un sniegtu atbalstu 

pārrobežu lietās; 

218. aicina Komisiju grozīt Eiropas 

Solidaritātes fonda noteikumus, iekļaujot 

kompensācijas cietušajiem liela apmēra 

terora uzbrukumu gadījumā, lai pēc 

vajadzības atbalstītu dalībvalstis un sniegtu 

atbalstu pārrobežu lietās; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/30 

Grozījums Nr.  30 

Arnaud Danjean 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi 

(2018/2044(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

224.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  224.a aicina dalībvalstis ar visiem 

pieejamajiem tiesiskajiem līdzekļiem 

stingri nodrošināt, ka tiek novērsta 

jebkāda reliģiska vai politiska prakse, kas 

ierobežo pamattiesības, izraisa 

apspiešanu, mudina uz seksuālu 

vardarbību un citiem smagiem 

vardarbīgiem noziegumiem vai veicina 

ekstrēmismu, jo šāda prakse nav saistīta 

ar reliģijas brīvību vai viedokļa brīvību; 

pauž cerību, ka dalībvalstis pieņems 

nepārprotamu tiesisko regulējumu, kas 

neļaus tiesnešiem piešķirt "kultūras 

atlaides", izskatot lietas par smagiem 

vardarbības aktiem un pat spīdzināšanu 

un slepkavībām;  

Or. en 

 

 


