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5.12.2018 A8-0374/22 

Amendement  22 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  M bis. overwegende dat binnen het 

Parlement een vaste parlementaire 

commissie voor interne veiligheid en 

terrorisme moet worden ingesteld, 

teneinde het Parlement in staat te stellen 

de specifieke inspanningen te leveren die 

nodig zijn voor een doeltreffende bijdrage 

aan de respons op de uitdagingen die 

terrorisme met zich meebrengt en hieraan 

voldoende aandacht te besteden; 

overwegende dat uit de instelling van een 

dergelijke commissie zou blijken dat het 

Parlement het belang inziet van kwesties 

met betrekking tot de interne veiligheid, 

internationale georganiseerde misdaad en 

terrorisme, die de Europese burgers 

ernstige zorgen baren, en zich ertoe 

verbindt deze kwesties aan te pakken; 

overwegende dat dit het belang dat het 

Parlement aan dit beleidsterrein toekent 

zou weerspiegelen en voor 

overeenstemming zou zorgen met de 

institutionele structuur in andere EU-

instellingen en -organen, zoals de 

oprichting van een taskforce voor de 

Veiligheidsunie en de benoeming van een 

commissaris voor de Veiligheidsunie 

binnen de Commissie, alsook de 

oprichting van een Europees Centrum 

voor terrorismebestrijding (ECTC) binnen 

Europol en een Groep terrorisme binnen 
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de Raad;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/23 

Amendement  23 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  5 bis. pleit voor de instelling van een 

vaste parlementaire commissie binnen het 

Europees Parlement die verantwoordelijk 

is voor kwesties op het gebied van interne 

veiligheid en terrorisme;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/24 

Amendement  24 

Arnaud Danjean 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  14 bis. verzoekt de Commissie een 

wetgevingsvoorstel op te stellen waarmee 

kan worden voorkomen dat in de 

Europese Unie asiel of een andere vorm 

van internationale bescherming wordt 

verleend aan daders die in verband met 

terroristische misdrijven zijn veroordeeld 

en personen van wie is bewezen dat ze een 

bedreiging vormen voor de openbare 

veiligheid;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/25 

Amendement  25 

Arnaud Danjean 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. benadrukt dat de lidstaten moeten 

waarborgen dat alle onderwijsinstellingen 

onderwijs bieden in overeenstemming met 

het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens, door middel van controles van 

curricula, regelmatige inspecties en 

sancties voor niet-naleving; 

42. benadrukt dat de lidstaten moeten 

waarborgen dat alle onderwijsinstellingen 

onderwijs bieden in overeenstemming met 

het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens, door middel van controles van 

curricula, regelmatige inspecties en 

sancties voor niet-naleving, en dat 

religieuze fanatici geen toegang krijgen 

tot scholen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/26 

Amendement  26 

Arnaud Danjean 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 81 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  81 bis. verzoekt de Commissie een 

evaluatie uit te voeren van een voorstel tot 

uitbreiding van het toepassingsgebied van 

het inreis-uitreissysteem zodat het op alle 

onderdanen van derde landen alsook op 

alle Europese burgers van toepassing is 

en iedereen die de EU binnenkomt of 

verlaat, wordt geregistreerd;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/27 

Amendement  27 

Arnaud Danjean 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 132 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

132. spoort de Commissie aan om de 

onderhandelingen met derde landen over 

terugkeer en overname voort te zetten;  

132. spoort de Commissie aan om de 

onderhandelingen met derde landen over 

terugkeer en overname voort te zetten en te 

evalueren of de terugkeerrichtlijn 

(Richtlijn 2008/115/EG) een geschikt 

rechtskader vormt voor de terugkeer van 

gewelddadige extremisten die misbruik 

maken van nationale wetten om 

terroristische doelen na te streven en 

daarmee een duidelijk gevaar voor de 

openbare veiligheid vormen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/28 

Amendement  28 

Arnaud Danjean 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 134 bis (nieuw) (na tussenkop) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  134 bis. verzoekt de Commissie er 

snel voor te zorgen dat Frontex over een 

permanent korps van ongeveer 

10 000 grenswachten beschikt1;  

____________ 

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

3621_nl.htm  

Or. en 



 

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

NL United in diversity NL 

 

5.12.2018 A8-0374/29 

Amendement  29 

Arnaud Danjean 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 218 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

218. verzoekt de Commissie een 

financiële regeling te overwegen voor de 

vergoeding van de slachtoffers van 

grootschalige terroristische aanslagen om 

steun te kunnen bieden aan lidstaten 

wanneer dat nodig is, ook in 

grensoverschrijdende gevallen; 

218. verzoekt de Commissie de 

bepalingen van het Europees 

Solidariteitsfonds te wijzigen en daarin de 

vergoeding van slachtoffers van 

grootschalige terroristische aanslagen op te 

nemen om steun te kunnen bieden aan 

lidstaten wanneer dat nodig is, ook in 

grensoverschrijdende gevallen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/30 

Amendement  30 

Arnaud Danjean 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 224 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  224 bis. verzoekt de lidstaten alle 

beschikbare juridische middelen aan te 

wenden om religieuze of politieke 

praktijken die de grondrechten inperken, 

tot onderdrukking leiden, tot seksueel 

geweld aanzetten of andere ernstige, 

gewelddadige misdaden of extremisme 

bevorderen, een halt toe te roepen, 

aangezien dergelijke praktijken noch 

onder de vrijheid van godsdienst, noch 

onder de vrijheid van mening vallen; 

verwacht dat de lidstaten ondubbelzinnige 

rechtskaders vaststellen waardoor 

rechters zich niet kunnen beroepen op 

"cultuurrelativisme" wanneer ze te 

maken krijgen met ernstige gewelddaden 

of zelfs marteling en moord;  

Or. en 

 

 


