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18.11.2015 A8-0316/3 

Изменение  3 

Лоренцо Фонтана, Харалд Вилимски, Вики Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че неотдавнашните 

терористични атаки във Франция, 

Белгия, Тунис и Копенхаген 

подчертават заплахата за сигурността, 

каквато представляват присъствието и 

движението на тези „чуждестранни 

бойци“, които често са граждани на ЕС, 

в Европа и съседните държави; като 

има предвид, че ЕС осъди най-

категорично тези нападения и се 

ангажира да се бори срещу тероризма 

редом с държавите членки на 

територията на и извън 

територията на ЕС; 

В. като има предвид, че неотдавнашните 

терористични атаки във Франция, 

Белгия, Тунис и Копенхаген 

подчертават заплахата за сигурността, 

каквато представляват присъствието и 

движението на тези „чуждестранни“ 

терористи, които често са граждани на 

ЕС, в Европа и съседните държави; 

Or. en 
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Изменение  4 

Лоренцо Фонтана, Харалд Вилимски, Вики Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение АБ а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  AБа. като има предвид, че за да се 

предотврати влизането на 

терористи в нашите държави е 

задължително да се затворят 

вътрешните граници и да се 

възстанови пълният граничен 

контрол на национално равнище; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/5 

Изменение  5 

Лоренцо Фонтана, Харалд Вилимски, Вики Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Заглавие І 

 

Предложение за резолюция Изменение 

I. Европейска добавена стойност за 

предотвратяването на 

радикализацията 

I. Очевидният провал на европейските 

политики за предотвратяване и борба 

с тероризма показва липсата на 
европейска добавена стойност 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/6 

Изменение  6 

Лоренцо Фонтана, Харалд Вилимски, Вики Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава, че разнообразието на 

Европа и нейните мултикултурни 

общности са съставна част на 

социалната ѝ тъкан и представляват 

важен социален актив; счита, че 

всяка политика в областта на 

борбата с радикализацията трябва да 

бъде деликатна и пропорционална, 

така че да зачита и да укрепва 

разнообразната социална тъкан на 

общностите; 

28. подчертава, че отворените граници 

и масовата имиграция са доказано 

социално неблагоприятни и 
представляват заплаха за сигурността;  

Or. en 
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Изменение  7 

Лоренцо Фонтана, Харалд Вилимски, Вики Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  44а. подчертава факта, че клането в 

Париж доказа неоспоримо, че без 

граничен контрол не съществува 

сигурност в ЕС и че европейските 

имиграционни политики се провалиха 

за предотвратяването на тероризма 

и борбата с него;  по този повод 

изисква управлението на всички 

правомощия и средства, предоставени 

на ЕС, да бъдат върнати на 

държавите членки с оглед да им се 

даде възможност да контролират 

своите граници и да прилагат строга 

политика на репатриране; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/8 

Изменение  8 

Лоренцо Фонтана, Харалд Вилимски, Вики Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 

 

Предложение за резолюция Изменение 

49. отново заявява, че ЕС следва да 

подобри ефективността на своя 

контрол на външните граници при 

пълно спазване на основните права; 

призовава, в това отношение, 

държавите членки да използват добре 

съществуващите инструменти, като 

ШИС и ВИС, включително по 

отношение на откраднати, изгубени 

или фалшиви паспорти; също така 

счита, че за тази цел сред 

приоритетите на ЕС съюз трябва да 

бъде по-доброто прилагане на Кодекса 

на шенгенските граници;  

49. изразява становището, че на лица, 

които са заминали за Сирия и/или 

Ирак, за да участват в терористични 

организации или за да ги подкрепят, 

не следва да бъде разрешено да се 

завърнат в ЕС;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/9 

Изменение  9 

Лоренцо Фонтана, Харалд Вилимски, Вики Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 – алинея 1 (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  (1) изразява становището, че 

държавите членки следва да 

затворят своите национални органи с 

цел предотвратяване на 

терористични атаки на европейска 

земя; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/10 

Изменение  10 

Лоренцо Фонтана, Харалд Вилимски, Вики Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 56 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  56а. счита, че е спешно държавите 

членки да завършат сключването на 

споразумения за връщането на 

затворници на техните държави на 

произход; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/11 

Изменение  11 

Лоренцо Фонтана, Харалд Вилимски, Вики Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 58 – точка 1 (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  (1) изразява съжаление поради 

липсата на самокритичност на ЕС и 

държавите членки, които подкрепиха 

хаоса в Сирия, като подкрепиха т.нар. 

сирийски бунтовници; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/12 

Изменение  12 

Лоренцо Фонтана, Харалд Вилимски, Вики Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 66 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  66а. подчертава, че за да се приложи 

истинска политика за борба с 

тероризма, също така е необходимо 

да се разбият терористичните 

организации и да се изпъдят 

свързаните с тях лица; 

Or. en 

 

 


