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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.11.2015 A8-0316/3 

Módosítás  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

C. mivel a Franciaországban, Belgiumban, 

Tunéziában és Koppenhágában nemrég 

elkövetett terrortámadások nyilvánvalóvá 

teszik a gyakran uniós állampolgárságú 

külföldi harcosok EU-n belüli és a 

szomszédos országokban tapasztalható 

jelenléte és mozgása által kiváltott 

biztonsági fenyegetéseket; mivel az EU a 

leghatározottabban elítélte ezeket a 

támadásokat, és vállalta, hogy a 

tagállamokkal közösen felveszi a harcot a 

terrorizmus ellen az EU területén belül és 

azon kívül; 

C. mivel a Franciaországban, Belgiumban, 

Tunéziában és Koppenhágában nemrég 

elkövetett terrortámadások nyilvánvalóvá 

teszik a gyakran uniós állampolgárságú 

külföldi terroristák EU-n belüli és a 

szomszédos országokban tapasztalható 

jelenléte és mozgása által kiváltott 

biztonsági fenyegetéseket; 

 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/4 

Módosítás  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AB a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  ABa. mivel annak megakadályozása 

érdekében, hogy terroristák országaink 

területére belépjenek, feltétlenül le kell 

zárni a belső határokat, és tagállami 

szinten vissza kell állítani a teljes 

határellenőrzést; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/5 

Módosítás  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

I. cím 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

I. Európai hozzáadott érték a 

radikalizálódás megelőzésében 

I. A terrorizmus megelőzésére és 

leküzdésére irányuló európai politikák 

nyilvánvaló kudarca az európai 
hozzáadott érték hiányára utal 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/6 

Módosítás  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. rámutat arra, hogy Európa 

sokszínűsége és multikulturális közösségei 

a társadalmi szerkezet szerves részét 

képezik, és alapvető kulturális értéket 

képviselnek; úgy véli, hogy a 

radikalizálódás kezelésére irányuló 

politikáknak érzékenyeknek és 

arányosaknak kell lenniük, hogy 

tiszteletben tartsák és erősítsék a 

közösségek sokszínű társadalmi 

szerkezetét; 

28. rámutat arra, hogy a nyitott határok és 

a tömeges bevándorlás társadalmilag 

romboló hatásúnak bizonyultak, és 

biztonsági fenyegetést jelentenek; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/7 

Módosítás  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  44a. meggyőződése szerint a párizsi 

mészárlás vitathatatlanul bizonyítja, hogy 

határellenőrzés nélkül nincs biztonság az 

EU-ban, és hogy az európai bevándorlási 

politikáknak nem sikerült megakadályozni 

és leküzdeni a terrorizmust; ezért felszólít 

az EU-nak átadott valamennyi hatáskör és 

forrás tagállamok kezébe történő 

visszaszolgáltatására annak érdekében, 

hogy a tagállamok ellenőrizni tudják 

határaikat, és komoly visszatelepítési 

politikákat tudjanak végrehajtani; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/8 

Módosítás  8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

49. ismételten hangsúlyozza, hogy az EU-

nak javítania kell a külső határellenőrzés 

hatékonyságát, az alapvető jogok teljes 

mértékű tiszteletben tartása mellett; ezzel 

összefüggésben felhívja a tagállamokat, 

hogy megfelelően használják fel a 

meglévő eszközöket, mint például a SIS-t 

és a VIS-t, többek között az ellopott, 

elvesztett és hamisított útlevelek esetében 

is; úgy véli továbbá, hogy e célból a 

schengeni határ-ellenőrzési kódex jobb 

végrehajtását az EU egyik prioritásaként 

kell kezelni;  

49. ezért azon a véleményen van, hogy 

azon személyeket, akik terrorista 

szervezetekhez való csatlakozás vagy ilyen 

szervezetek támogatása céljából Szíriába 

és/vagy Irakba utaztak, nem kellene 

visszaengedni az EU területére;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/9 

Módosítás  9 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés – 1 albekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  (1) úgy véli, hogy a tagállamoknak le 

kellene zárniuk nemzeti határaikat, hogy 

megelőzzék a további terrortámadásokat 

Európában; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/10 

Módosítás  10 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  56a. úgy véli, hogy a tagállamoknak 

sürgősen megállapodásokat kellene 

kötniük a börtönökben fogva tartott 

külföldiek származási országukba való 

visszaküldése céljából; 

Or. en 



 

AM\1079093HU.doc  PE571.050v01-00 
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18.11.2015 A8-0316/11 

Módosítás  11 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

58 bekezdés – 1 pont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  (1) sajnálatosnak tartja az önkritika 

hiányát az Unió és azon tagállamai 

részéről, amelyek az úgynevezett „szíriai 

felkelők” támogatásával hozzájárultak a 

Szíriában kialakult káoszhoz; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/12 

Módosítás  12 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

66 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  66a. hangsúlyozza, hogy a tényleges 

terrorizmusellenes politika megkövetelné 

a terrorista szervezetek felszámolását, és 

azok tagjainak kiutasítását; 

Or. en 

 

 


