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5.12.2018 A8-0374/22 

Predlog spremembe  22 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ma. ker bi bilo treba v okviru 

Parlamenta ustanoviti stalni 

parlamentarni odbor, pristojen za 

notranjo varnost in terorizem, da bo lahko 

Parlament temu posvetil dovolj pozornosti 

in si posebej prizadeval za dejanski 

prispevek in odziv na izzive, ki jih 

predstavlja terorizem; ker bi bila 

ustanovitev takšnega odbora jasen signal, 

da se Parlament ukvarja z vprašanji 

notranje varnosti, mednarodnega 

organiziranega kriminala in terorizma in 

se zaveda, kako pomembna so ta 

vprašanja, ki državljane EU najbolj 

skrbijo; ker bi tudi odražala pomen tega 

vprašanja za Parlament in zrcalila 

institucionalno ureditev v drugih 

institucijah in organih EU, denimo 

ustanovitev projektne skupine varnostne 

unije in imenovanje komisarja za 

varnostno unijo v okviru Komisije, 

ustanovitev Evropskega centra za boj proti 

terorizmu pri Europolu in delovno 

skupino za področje terorizma v okviru 

Sveta;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/23 

Predlog spremembe  23 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  5a. poziva, naj se v Evropskem 

parlamentu ustanovi stalni parlamentarni 

odbor, ki bo pristojen za zadeve v zvezi z 

notranjo varnostjo in terorizmom;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/24 

Predlog spremembe  24 

Arnaud Danjean 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  14a. poziva Komisijo, naj predstavi 

zakonodajni predlog, ki bo preprečeval, da 

bi azil ali kakršno koli obliko mednarodne 

zaščite kjerkoli v Evropski uniji dobili 

obsojeni storilci terorističnih kaznivih 

dejanj in osebe, za katere obstajajo 

nedvoumni dokazi, da predstavljajo resno 

grožnjo za javno varnost;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/25 

Predlog spremembe  25 

Arnaud Danjean 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 42 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. poudarja, da morajo države članice 

s preverjanjem učnih načrtov, rednimi 

inšpekcijskimi pregledi in sankcijami za 

neupoštevanje obveznosti zagotoviti, da 

vse izobraževalne ustanove izvajajo 

izobraževanje v skladu z Evropsko 

konvencijo o človekovih pravicah; 

42. poudarja, da morajo države članice 

s preverjanjem učnih načrtov, rednimi 

inšpekcijskimi pregledi in sankcijami za 

neupoštevanje obveznosti zagotoviti, da 

vse izobraževalne ustanove izvajajo 

izobraževanje v skladu z Evropsko 

konvencijo o človekovih pravicah in da 

verski fanatiki nimajo dostopa do šol; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/26 

Predlog spremembe  26 

Arnaud Danjean 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 81 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  81a. poziva Komisijo, naj oceni predlog 

za razširitev področja uporabe sistema 

vstopa/izstopa na vse državljane tretjih 

držav in evropske državljane, da bi se 

zabeležil vsak vstop na evropsko ozemlje 

ali izstop iz njega;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/27 

Predlog spremembe  27 

Arnaud Danjean 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 132 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

132. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje 

pogajanja s tretjimi državami o vračanju in 

ponovnem sprejemu oseb;  

132. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje 

pogajanja s tretjimi državami o vračanju in 

ponovnem sprejemu oseb in oceni, ali je 

direktiva o vračanju (2008/115/ES) 

ustrezen pravni okvir za vračanje nasilnih 

skrajnežev, ki izkoriščajo vrzeli v 

nacionalnih zakonodajah za teroristične 

cilje in so očitno tveganje za javno 

varnost; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/28 

Predlog spremembe  28 

Arnaud Danjean 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 134 a (novo) (po podnaslovu) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  134a. poziva Komisijo, naj čim prej 

zagotovi, da bo Evropska agencija za 

mejno in obalno stražo imela stalno enoto, 

ki jo bo sestavljalo približno 10 000 

mejnih policistov1;  

____________ 

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

3621_sl.htm  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/29 

Predlog spremembe  29 

Arnaud Danjean 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 218 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

218. poziva Komisijo, naj razmisli o 

finančni shemi za odškodnine za žrtve v 

primeru velikih terorističnih napadov za 

zagotovitev podpore državam članicam, ko 

jo te potrebujejo, in v čezmejnih primerih; 

218. poziva Komisijo, naj dopolni 

določbe o Solidarnostnem skladu 

Evropske unije, da bodo zajemale 
odškodnine za žrtve v primeru velikih 

terorističnih napadov za zagotovitev 

podpore državam članicam, ko jo te 

potrebujejo, in v čezmejnih primerih; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/30 

Predlog spremembe  30 

Arnaud Danjean 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 224 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  224a. poziva države članice, naj z vsemi 

razpoložljivimi pravnimi sredstvi dosledno 

preprečujejo vse verske ali politične 

prakse, ki omejujejo temeljne pravice, 

vodijo v zatiranje, ščuvajo k spolnemu 

nasilju in drugim hudim nasilnim 

kaznivim dejanjem ali spodbujajo 

ekstremizem, saj te prakse niso del verske 

svobode ali svobode mnenja; pričakuje, da 

bodo države članice sprejele nedvoumne 

pravne okvire, ki bodo sodnikom 

onemogočili, da bi pri obravnavi hudih 

nasilnih dejanj ali celo mučenja in 

umorov dajali „kulturne popuste“;  

Or. en 

 

 


