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18. 11. 2015 A8-0316/3 

Pozměňovací návrh  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že nedávné 

teroristické útoky ve Francii, Belgii, 

Tunisku a Kodani ozřejmují bezpečnostní 

hrozbu, již představuje přítomnost a pohyb 

těchto „zahraničních“ bojovníků, kteří jsou 

často státní příslušníci EU, na evropském 

území a v okolních zemích; vzhledem 

k tomu, že EU tyto útoky co nejdůrazněji 

odsoudila a zavázala se bojovat proti 

terorismu po boku členských států na 

území EU i mimo něj; 

C. vzhledem k tomu, že nedávné 

teroristické útoky ve Francii, Belgii, 

Tunisku a Kodani ozřejmují bezpečnostní 

hrozbu, již představuje přítomnost a pohyb 

těchto „zahraničních“ teroristů, kteří jsou 

často státní příslušníci EU, na evropském 

území a v okolních zemích; 

  

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0316/4 

Pozměňovací návrh  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AB a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  ABa. vzhledem k tomu, že chceme-li 

zabránit příchodu teroristů do našich 

zemí, je nezbytně nutné uzavřít vnitřní 

hranice a obnovit v plném rozsahu 

kontroly na hranicích jednotlivých 

členských států;  

  

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0316/5 

Pozměňovací návrh  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Nadpis I 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. Evropská přidaná hodnota v předcházení 

radikalizaci 

I. Očividné selhání evropských politik 

předcházení terorismu a boje s ním svědčí 

o tom, že jejich evropská přidaná hodnota 

je nulová 

  

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0316/6 

Pozměňovací návrh  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. zdůrazňuje, že rozmanitost Evropy a 

její multikulturní společenství jsou 

nedílnou součástí její společenské 

struktury a jsou nepostradatelnou 

kulturní hodnotou; zastává názor, že 

všechny politiky zabývající se bojem proti 

radikalizaci musí být ohleduplné a 

přiměřené a musí respektovat a posilovat 

různorodou společenskou strukturu 

komunit; 

28. zdůrazňuje, že se ukázalo, že otevřené 

hranice a masové přistěhovalectví mají na 

společnost negativní dopad a jsou hrozbou 

pro bezpečnost;  

  

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0316/7 

Pozměňovací návrh  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 44 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  44a. zdůrazňuje skutečnost, že krveprolití 

v Paříži nade vší pochybnost prokázalo, že 

bez kontrol na hranicích nemůže být v EU 

bezpečno a že evropské přistěhovalecké 

politiky při snaze o předcházení terorismu 

a při boji s ním selhaly; z tohoto důvodu 

žádá, aby výkon všech pravomocí a správa 

prostředků svěřených EU byly vráceny 

zpět členským státům, aby mohly 

kontrolovat své hranice a provádět 

důslednou politiku navracení do země 

původu; 

  

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0316/8 

Pozměňovací návrh  8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 49 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

49. opakuje, že EU by měla zlepšit 

účinnost kontrol na svých vnějších 

hranicích, a to při plném dodržení 

základních práv; vyzývá v tomto ohledu 

členské státy, aby řádně uplatňovaly 

stávající nástroje, jako jsou systémy SIS a 

VIS, a to i v případech ukradených, 

ztracených a falešných cestovních pasů; 

domnívá se také, že za tímto účelem musí 

být jednou z priorit EU lepší prosazování 

schengenského kodexu;  

49. je toho názoru, že ti, kteří odešli do 

Sýrie a/nebo do Iráku, aby se připojili k 

teroristickým organizacím nebo je 

podpořili, by neměli být vpuštěni zpět do  

EU;  

  

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0316/9 

Pozměňovací návrh  9 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 49 – podbod 1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1) je toho názoru, že členské státy by měly 

zavřít své hranice, aby zabránily 

teroristickým útokům na evropské půdě; 

  

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0316/10 

Pozměňovací návrh  10 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 56 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  56a. je přesvědčen, že je naléhavě nutné, 

aby členské státy dokončily sjednání 

dohod o navracení zadržených osob do 

jejich země původu; 

  

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0316/11 

Pozměňovací návrh  11 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 58 – bod 1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1) lituje toho, že EU a členským státům, 

které napomohly chaosu v Sýrii podporou 

tzv. syrských rebelů, schází sebekritičnost; 

  

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0316/12 

Pozměňovací návrh  12 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 66 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  66a. zdůrazňuje, že má-li být 

uskutečňována skutečná politika boje 

proti terorismu, je také nutno rozbít 

teroristické organizace a vyhostit všechny, 

kteří se zapojili do jejich činnosti; 

  

Or. en 

 

 


