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18.11.2015 A8-0316/3 

Amendement  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de recente 

terreuraanslagen in Frankrijk, België, 

Tunesië en Kopenhagen duidelijk maken 

welke bedreiging voor de veiligheid uitgaat 

van de aanwezigheid en de bewegingen 

van deze "buitenlandse" strijders - vaak 

EU-burgers - op het Europese grondgebied 

en in het nabuurschap; overwegende dat de 

EU deze aanslagen in de krachtigste 

bewoordingen heeft veroordeeld en heeft 

toegezegd het terrorisme aan de zijde van 

de lidstaten te zullen bestrijden, zowel op 

het grondgebied van de EU als 

daarbuiten; 

C. overwegende dat de recente 

terreuraanslagen in Frankrijk, België, 

Tunesië en Kopenhagen duidelijk maken 

welke bedreiging voor de veiligheid uitgaat 

van de aanwezigheid en de bewegingen 

van deze "buitenlandse" terroristen - vaak 

EU-burgers - op het Europese grondgebied 

en in het nabuurschap; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/4 

Amendement  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging AB bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  AB bis. overwegende dat het, om te 

vermijden dat terroristen onze landen 

binnenkomen, absoluut noodzakelijk is de 

binnengrenzen te sluiten en op nationaal 

niveau weer volledige grenscontroles in te 

voeren; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/5 

Amendement  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Kopje I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. Europese meerwaarde bij het voorkomen 

van terrorisme 

I. Het evidente echec van het Europees 

beleid ter preventie en bestrijding van 

terrorisme toont het ontbreken van 

Europese meerwaarde aan 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/6 

Amendement  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. benadrukt dat de diversiteit en 

multiculturele gemeenschappen in 

Europa een wezenlijk onderdeel van haar 

sociale structuur uitmaken en essentieel 

cultuurgoed zijn; is van mening dat beleid 

ter bestrijding van radicalisering tactvol 

en evenredig moet zijn, zodat de 

uiteenlopende sociale structuren van de 

gemeenschappen worden geëerbiedigd en 

versterkt; 

28. benadrukt dat gebleken is dat open 

grenzen en massale immigratie 

maatschappijverstorend werken en de 

veiligheid bedreigen; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/7 

Amendement  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  44 bis. benadrukt dat het bloedbad van 

Parijs onweerlegbaar heeft aangetoond 

dat er zonder grenscontroles geen 

veiligheid is in de EU en dat het Europees 

immigratiebeleid er niet in geslaagd is 

terrorisme te voorkomen en te bestrijden; 

wenst daarom dat het beheer van alle 

bevoegdheden en middelen die aan de EU 

zijn overgedragen, worden teruggegeven 

aan de lidstaten, zodat zij hun grenzen 

kunnen controleren en een serieus 

terugkeerbeleid kunnen voeren; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/8 

Amendement  8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

49. herhaalt dat de EU de controles aan 

haar buitengrenzen effectiever moet 

maken, met volledige inachtneming van 

de grondrechten; roept de lidstaten in dit 

verband op om bestaande instrumenten 

als SIS en VIS naar behoren te benutten, 

ook met betrekking tot gestolen, verloren 

en vervalste paspoorten; is ook van 
mening dat met het oog daarop een betere 

handhaving van de Schengengrenscode 

een van de prioriteiten van de Europese 

Unie moet zijn;  

49. is van mening dat personen die naar 

Syrië en/of Irak zijn gegaan om deel te 

nemen of steun te bieden aan 

terroristische organisaties het recht om 

terug te keren naar de EU moet worden 

ontnomen;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/9 

Amendement  9 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 – alinea 2 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  is van mening dat de lidstaten hun 

nationale grenzen moeten sluiten om 

terroristische aanslagen op Europese 

bodem te voorkomen; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/10 

Amendement  10 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  56 bis. is van mening dat de lidstaten met 

spoed overeenkomsten moeten sluiten om 

gevangenen terug te sturen naar hun land 

van herkomst; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/11 

Amendement  11 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 58 – alinea 2 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  betreurt het gebrek aan zelfkritiek van de 

EU en de lidstaten die de chaos in Syrië in 

de hand hebben gewerkt door steun te 

verlenen aan de zogenaamde Syrische 

opstandelingen; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/12 

Amendement  12 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 66 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  66 bis. benadrukt dat het voor een echt 

terrorismebestrijdingsbeleid ook 

noodzakelijk is om terroristische 

organisaties te ontmantelen en alle 

betrokkenen uit te wijzen; 

Or. en 

 

 


