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18.11.2015 A8-0316/3 

Pakeitimas 3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

C. kadangi atsižvelgiant į 2015 m. 

pradžioje Paryžiuje, Belgijoje, 

Kopenhagoje ir Tunise surengtus 

teroristinius išpuolius matyti, kad Europos 

ir kaimyninių šalių teritorijoje esantys ir 

judantys užsienio kovotojai (dažnai ES 

piliečiai) kelia grėsmę saugumui; kadangi 

Europos Sąjunga šiuos išpuolius labai 

griežtai pasmerkė ir įsipareigojo kartu su 

valstybėmis narėmis ES teritorijoje ir už 

jos ribų kovoti su terorizmu; 

C. kadangi atsižvelgiant į 2015 m. 

pradžioje Paryžiuje, Belgijoje, 

Kopenhagoje ir Tunise surengtus 

teroristinius išpuolius matyti, kad Europos 

ir kaimyninių šalių teritorijoje esantys ir 

judantys užsienio teroristai (dažnai ES 

piliečiai) kelia grėsmę saugumui; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/4 

Pakeitimas 4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AB a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  ABa. kadangi siekiant užkirsti kelią 

teroristams patekti į mūsų šalis būtina 

uždaryti vidines sienas ir nacionaliniu 

lygmeniu nustatyti visišką sienų kontrolę; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/5 

Pakeitimas 5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Antraštinė dalis I 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

I. Europos pridėtinė vertė vykdant 

radikalėjimo prevenciją 

I. akivaizdi Europos terorizmo prevencijos 

ir kovos su juo politikos sričių nesėkmė 

rodo, jog Europos pridėtinės vertės nėra; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/6 

Pakeitimas 6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. pabrėžia, kad Europos įvairovė ir jos 

daugiakultūrės bendruomenės – 

neatskiriama jos socialinio audinio dalis 

ir itin svarbus jos kultūrinis pranašumas; 

mano, kad bet kokia kovos su 

radikalėjimu politika turi būti jautri ir 

proporcinga, taigi turi būti atsižvelgiama į 

įvairų bendruomenių socialinį audinį ir 

jis turi būti stiprinamas; 

28. pabrėžia, jog įrodyta, kad atviros 

sienos ir masinė imigracija yra socialiai 

neigiami reiškiniai ir kelia grėsmę 

saugumui; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/7 

Pakeitimas 7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  44a. pabrėžia, kad tai, jog Paryžiuje įvyko 

žudynės, nenuginčijamai įrodo, kad jeigu 

nebus kontroliuojamos sienos, ES nebus 

saugumo, o Europos imigracijos politika 

buvo netinkama norint užkirsti kelią ir 

kovoti su terorizmu; todėl reikalauja visų 

ES patikėtų kompetencijų ir lėšų valdymą 

grąžinti valstybėms narėms, kad jos galėtų 

kontroliuosi savo sienas ir vykdyti 

repatriacijos politiką; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/8 

Pakeitimas 8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

49. pakartoja, kad ES turėtų veiksmingiau 

vykdyti savo išorės sienų kontrolę, tuo 

pačiu visiškai gerbdama žmogaus teises; 

atsižvelgdamas į tai ragina valstybes nares 

visapusiškai naudotis esamomis 

priemonėmis, pavyzdžiui, SIS ir VIS, taip 

pat ir pavogtų, pamestų ir padirbtų pasų 

atvejais; taip pat teigia, kad siekiant šio 

tikslo vienas iš Europos Sąjungos 

prioritetų turi būti geresnis Šengeno 

kodekso taikymo užtikrinimas;  

49. mano, kad nereikėtų leisti į ES grįžti 

asmenims, išvykusiems į Siriją ir Iraką 

dalyvauti teroristinių organizacijų veikloje 

arba juos remti;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/9 

Pakeitimas 9 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalies 1 punktas (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1) mano, kad valstybės narės, norėdamos 

užkirsti kelią teroristiniams išpuoliams ES 

teritorijoje, turėtų uždaryti nacionalines 

sienas; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/10 

Pakeitimas 10 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

56 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  56a. mano, kad valstybės narės turi 

nedelsdamos sudaryti susitarimus, pagal 

kuriuos kaliniai būtų grąžinami į savo 

kilmės šalį; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/11 

Pakeitimas 11 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

58 dalies 1 punktas (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1) apgailestauja, kad ES ir valstybėms 

narėms, parėmusioms chaosą Sirijoje ir 

vadinamuosius sukilėlius, trūksta 

savikritikos; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/12 

Pakeitimas 12 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

66 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  66a. pabrėžia, kad norint tikrai 

įgyvendinti kovos su terorizmu politiką 

taip pat reikia išardyti teroristines 

organizacijas ir išsiųsti visus jose 

dalyvaujančius asmenis; 

Or. en 

 

 


