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Ändringsförslag  22 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier och Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl Ma (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ma. För att parlamentet ska kunna 

ägna tillräcklig uppmärksamhet åt och 

genomföra de särskilda insatser som 

krävs för att lämna ett effektivt bidrag och 

möta terrorismens utmaningar bör ett 

ständigt parlamentsutskott med ansvar för 

inre säkerhet och terrorismfrågor inrättas 

i parlamentet. Inrättandet av ett sådant 

utskott skulle skicka en signal om 

parlamentets engagemang och förståelse 

för betydelsen av frågor om inre säkerhet, 

internationell organiserad brottslighet och 

terrorism, som tillhör det som EU:s 

medborgare bekymrar sig mest över. Det 

skulle även visa hur viktig frågan är för 

parlamentet och spegla de institutionella 

strukturerna inom andra EU-institutioner 

och EU-organ, såsom inrättandet av en 

arbetsgrupp för säkerhetsunionen och 

utnämningen av en kommissionär med 

ansvar för säkerhetsunionen inom 

kommissionen samt inrättandet av ett 

europeiskt centrum mot terrorism inom 

Europol och rådets arbetsgrupp mot 

terrorism.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/23 

Ändringsförslag  23 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier och Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  5a. Europaparlamentet vill få ett 

ständigt utskott med ansvar för frågor om 

inre säkerhet och terrorism.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/24 

Ändringsförslag  24 

Arnaud Danjean 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier och Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 14a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  14a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram ett 

lagstiftningsförslag som utesluter 

möjligheten för såväl dömda 

terrorbrottslingar som personer mot vilka 

det finns klara bevis för att de utgör ett 

allvarligt hot mot den allmänna 

säkerheten att beviljas asyl eller andra 

former av internationellt skydd i hela 

Europeiska unionen.  

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

5.12.2018 A8-0374/25 

Ändringsförslag  25 

Arnaud Danjean 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier och Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 42 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

42. Europaparlamentet betonar att 

medlemsstaterna måste säkerställa att alla 

utbildningsinstitut tillhandahåller 

utbildning i enlighet med den europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, genom kontroller av läroplaner, 

regelbundna inspektioner och sanktioner 

vid bristande efterlevnad. 

42. Europaparlamentet betonar att 

medlemsstaterna måste säkerställa att alla 

utbildningsinstitut tillhandahåller 

utbildning i enlighet med den europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, genom kontroller av läroplaner, 

regelbundna inspektioner och sanktioner 

vid bristande efterlevnad, och att religiösa 

fanatiker inte ska få tillträde till skolor. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/26 

Ändringsförslag  26 

Arnaud Danjean 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier och Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 81a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  81a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utvärdera ett förslag om 

att in- och utresesystemets 

tillämpningsområde ska utvidgas till att 

omfatta alla tredjelandsmedborgare och 

EU-medborgare, så att varje utresa från 

och inresa till EU:s territorium 

registreras.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/27 

Ändringsförslag  27 

Arnaud Danjean 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 132 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

132. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att fortsätta med 

förhandlingarna med tredjeländer om 

återvändande och återtagande.  

132. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att fortsätta med 

förhandlingarna med tredjeländer om 

återvändande och återtagande och att 

utvärdera huruvida 

återvändandedirektivet 

(direktiv 2008/115/EG) är en lämplig 

rättslig ram för återvändande av 

våldsamma extremister som utnyttjar 

nationella lagar i terrorsyften och utgör 

en uppenbar risk för den allmänna 

säkerheten. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/28 

Ändringsförslag  28 

Arnaud Danjean 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier och Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 134a (ny) (efter underrubrik) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  134a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att skyndsamt säkerställa 

att Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån får en stående 

styrka bestående av runt 10 000 

gränsvakter1.  

____________ 

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

3621_sv.htm  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/29 

Ändringsförslag  29 

Arnaud Danjean 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 218 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

218. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att överväga ett slutgiltigt 

system för skadestånd till offer i händelse 

av storskaliga terrorattacker, i syfte att vid 

behov och i gränsöverskridande fall stödja 

medlemsstaterna. 

218. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ändra bestämmelserna 

om Europeiska unionens solidaritetsfond 

så att den omfattar skadestånd till offer i 

händelse av storskaliga terrorattacker, i 

syfte att vid behov och i 

gränsöverskridande fall stödja 

medlemsstaterna. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/30 

Ändringsförslag  30 

Arnaud Danjean 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 224a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  224a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att vara strikta och med 

alla tillgängliga rättsliga medel stoppa all 

religiös eller politisk utövning som 

begränsar grundläggande rättigheter, 

leder till förtryck, uppmanar till sexuellt 

våld och andra allvarliga våldsbrott eller 

främjar extremism, då sådan utövning 

inte omfattas av regionsfriheten eller 

åsiktsfriheten. Parlamentet förväntar sig 

att medlemsstaterna antar entydiga 

rättsliga ramar som hindrar domare från 

att ge ”kulturrabatt” när de har att göra 

med allvarliga våldshandlingar och till 

och med tortyr och mord.  

Or. en 

 

 


