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terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że ataki 

terrorystyczne we Francji, Belgii, Tunezji i 

Kopenhadze świadczą o zagrożeniu dla 

bezpieczeństwa, jakie stanowi obecność i 

przemieszczanie się zagranicznych 

bojowników, którzy często są obywatelami 

UE, na terytorium europejskim i w jego 

sąsiedztwie; mając na uwadze, że Unia 

Europejska stanowczo potępiła te ataki i 

zobowiązała się do walki z terroryzmem u 

boku państw członkowskich zarówno na 

terytorium UE, jak i poza nim; 

C. mając na uwadze, że ataki 

terrorystyczne we Francji, Belgii, Tunezji i 

Kopenhadze świadczą o zagrożeniu dla 

bezpieczeństwa, jakie stanowi obecność i 

przemieszczanie się zagranicznych 

terrorystów, którzy często są obywatelami 

UE, na terytorium europejskim i w jego 

sąsiedztwie; 

Or. en 
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Recital AB a (new) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  ABa. mając na uwadze, że w celu 

uniemożliwienia terrorystom dostania się 

do naszych krajów, konieczne jest 

zamknięcie granic wewnętrznych i 

przywrócenie pełnych kontroli 

granicznych na szczeblu krajowym; 

Or. en 
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Heading I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. Europejska wartość dodana w 

zapobieganiu radykalizacji 

I. Oczywista porażka europejskiej polityki 

zapobiegania i zwalczania terroryzmu 

dowodzi braku europejskiej wartości 

dodanej 

Or. en 
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Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. podkreśla, że różnorodność Europy 

oraz jej wielokulturowe społeczności 

stanowią integralną część jej struktury 

społecznej oraz podstawowe dobro 

kulturowe; uważa, że każdą strategię 

polityczną dotyczącą rozwiązywania 

problemu radykalizacji musi 

charakteryzować wrażliwość i 

proporcjonalność, aby zapewnić 

poszanowanie i wzmacnianie 

zróżnicowanej społecznie struktury 

społeczności; 

28. podkreśla, że otwarte granice i 

masowa imigracja okazały się być 

społecznie destrukcyjne i stanowią 

zagrożenie dla bezpieczeństwa; 

Or. en 
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Ustęp 44 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  44a. podkreśla fakt, że masakra w Paryżu 

bezspornie udowodniła, że bez kontroli 

granicznych nie ma bezpieczeństwa w UE 

i że europejska polityka migracyjna 

poniosła porażkę w zapobieganiu i 

zwalczaniu terroryzmu; z tego względu 

żąda, by zarządzanie wszystkimi 

kompetencjami i środkami finansowymi 

przyznanymi UE powróciło do państw 

członkowskich w celu umożliwienia im 

kontrolowania swych granic oraz 

wdrożenia realnej polityki powrotów; 

Or. en 
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Ustęp 49 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

49. ponownie przypomina, że UE powinna 

poprawić skuteczność kontroli na swoich 

granicach zewnętrznych, z zastrzeżeniem 

pełnego przestrzegania praw 

podstawowych; zwraca się w związku z 

tym do państw członkowskich o 

odpowiednie wykorzystanie istniejących 

instrumentów, jak SIS i VIS, również 

w odniesieniu do paszportów 

skradzionych, zgubionych 

i sfałszowanych; uważa również, że w 

związku z tym lepsze egzekwowanie 

kodeksu Schengen musi znaleźć się wśród 

priorytetów UE;  

49. jest zdania, że osoby, które wyjechały 

do Syrii i/lub Iraku w celu przyłączenia 

się do organizacji terrorystycznych lub ich 

wspierania, nie powinny mieć prawa 

powrotu na terytorium UE;  

Or. en 
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Ustęp 49 – akapit 1 (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (1) jest zdania, że państwa członkowskie 

powinny zamknąć swe granice krajowe w 

celu zapobieżenia atakom terrorystycznym 

na terytorium europejskim; 

Or. en 
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Ustęp 56 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  56a. uważa, że państwa członkowskie 

powinny pilnie sfinalizować umowy w 

sprawie powrotu osób osadzonych w 

więzieniach do ich krajów pochodzenia; 

Or. en 
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Paragraph 58 – point 1 (new) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (1) ubolewa nad brakiem samokrytyki UE 

i państw członkowskich, które wsparły 

chaos w Syrii popierając tzw. syryjskich 

rebeliantów; 

Or. en 
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Ustęp 66 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  66a. podkreśla, że w celu wdrożenia 

prawdziwej polityki zwalczania terroryzmu 

konieczne jest również zlikwidowanie 

organizacji terrorystycznych i wydalenie 

wszystkich zaangażowanych osób; 

Or. en 

 

 


