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Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu 

(2018/2044(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ma (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ma. billi, sabiex il-Parlament ikun 

jista' jiddedika attenzjoni suffiċjenti u 

jagħmel l-isforzi speċifiċi meħtieġa biex 

jikkontribwixxi b'mod effikaċi u 

jirrispondi għall-isfidi maħluqa mit-

terroriżmu, għandu jitwaqqaf fil-

Parlament kumitat parlamentari 

permanenti li jkun responsabbli għas-

sigurtà interna u t-terroriżmu; billi t-

twaqqif ta' dan il-kumitat juri li l-

Parlament jifhem u jaħdem fuq l-

importanza tal-kwistjonijiet tas-sigurtà 

interna, il-kriminalità organizzata 

internazzjonali u t-terroriżmu, li huma 

fuq quddiem nett tal-preokkupazzjonijiet 

taċ-ċittadini tal-UE; billi jirrifletti wkoll 

is-sinfikat ta' din il-kwistjoni għall-

Parlament u jirreplika l-istabbiliment 

istituzzjonali f'istituzzjonijiet u korpi oħra 

tal-UE, bħall-ħolqien tat-Task Force tal-

Unjoni tas-Sigurtà u l-ħatra ta' 

Kummissarju għall-Unjoni tas-Sigurtà fi 

ħdan il-Kummissjoni, il-ħolqien ta' 

Ċentru Ewropew kontra t-Terroriżmu 

(ECTC) fi ħdan l-Europol, kif ukoll il-

Grupp ta' Ħidma dwar it-Terroriżmu fi 

ħdan il-Kunsill;  

Or. en 
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Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu 

(2018/2044(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  5a. Jitlob li, fi ħdan il-Parlament 

Ewropew, jitwaqqaf kumitat parlamentari 

permanenti responsabbli għal 

kwistjonijiet relatati mas-sigurtà interna u 

mat-terroriżmu;  

Or. en 
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Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu 

(2018/2044(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 14a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  14a. Jitlob li l-Kummissjoni tippreżenta 

proposta leġiżlattiva li tipprekludi lil 

trasgressuri terroristi kkundannati, kif 

ukoll lil persuni li dwarhom ikun hemm 

evidenza ċara li jirrappreżentaw theddida 

serja għas-sigurtà pubblika, milli 

jingħataw l-ażil jew forom oħra ta' 

protezzjoni internazzjonali madwar l-

Unjoni Ewropea kollha;  

Or. en 



 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

5.12.2018 A8-0374/25 

Emenda  25 

Arnaud Danjean 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu 

(2018/2044(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 42 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

42. Jaċċentwa li l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li l-istituzzjonijiet 

edukattivi kollha jipprovdu edukazzjoni 

b'konformità mal-Konvenzjoni Ewropea 

dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, permezz ta' 

kontrolli tal-kurrikuli, spezzjonijiet regolari 

u sanzjonijiet għan-nonkonformità; 

42. Jirrileva li l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li l-istituzzjonijiet 

edukattivi kollha jipprovdu edukazzjoni 

b'konformità mal-Konvenzjoni Ewropea 

dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, permezz ta' 

kontrolli tal-kurrikuli, spezzjonijiet regolari 

u sanzjonijiet għan-nonkonformità, u li 

jeħtieġ li l-fanatiċi reliġjużi ma jitħallewx 

ikollhom aċċess għall-iskejjel; 

Or. en 
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(2018/2044(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 81a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  81a. Jitlob li l-Kummissjoni tevalwa 

proposta li testendi l-kamp ta' 

applikazzjoni tas-Sistema ta' Dħul/Ħruġ 

sabiex tinkludi ċ-ċittadini kollha ta' pajjiżi 

terzi u ċ-ċittadini Ewropej, hekk li kull 

ħruġ jew dħul fit-territorju Ewropew jiġi 

rreġistrat;  

Or. en 
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Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu 

(2018/2044(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 132 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

132. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli 

n-negozjati ma' pajjiżi terzi dwar ir-ritorn u 

r-riammissjoni;  

132. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli 

n-negozjati ma' pajjiżi terzi dwar ir-ritorn u 

r-riammissjoni u tevalwa jekk id-Direttiva 

dwar ir-Ritorn (id-Direttiva 2008/115/KE) 

tipprovdix qafas legali adegwat għar-

ritorn ta' estremisti vjolenti li jisfruttaw il-

liġijiet nazzjonali għal finijiet terroristiċi 

u li huma riskju ċar għas-sigurtà 

pubblika; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 134a (ġdid) (wara s-subintestatura) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  134a. Jitlob li l-Kummissjoni tiżgura bil-

ħeffa li l-Aġenzija Ewropea għall-

Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta tilħaq 

l-għadd ta' 10 000 gwardja tal-fruntiera1; 

 

  

____________ 

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

3621_en.htm  

Or. en 
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Motion for a resolution 

Paragrafu 218 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

218. Jistieden lill-Kummissjoni 

tikkunsidra skema finanzjarja għall-

kumpens tal-vittmi f'każ ta' attakki 

terroristiċi fuq skala kbira, sabiex jingħata 

appoġġ lill-Istati Membri meta jkun hemm 

bżonn u f'każijiet transfruntiera; 

218. Jistieden lill-Kummissjoni temenda 

d-dispożizzjonijiet dwar il-Fond Ewropew 

ta' Solidarjetà biex jinkludu l-kumpens 
tal-vittmi f'każ ta' attakki terroristiċi fuq 

skala kbira, sabiex jingħata appoġġ lill-

Istati Membri meta jkun hemm bżonn u 

f'każijiet transfruntiera; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 224a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  224a. Jitlob li l-Istati Membri jwaqqfu 

b'mod strett, bil-mezzi legali kollha 

disponibbli, kwalunkwe prattika reliġjuża 

jew politika li timponi restrizzjonijiet fuq 

id-drittijiet fundamentali, twassal għal 

oppressjoni, tinċita l-vjolenza sesswali u 

delitti vjolenti serji oħra jew tippromwovi 

l-estremiżmu, peress li prattiki bħal dawn 

mhumiex koperti mil-libertà reliġjuża jew 

mil-libertà ta' opinjoni; jistenna li l-Istati 

Membri jadottaw oqfsa legali 

inekwivokabbli li jipprekludu lill-

imħallfin milli jagħtu "ribassi kulturali" 

għas-sentenzi meta jittrattaw atti serji ta' 

vjolenza u saħansitra tortura u qtil;  

Or. en 

 

 


