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18.11.2015 A8-0316/3 

Amendamentul  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât atacurile teroriste recente 

comise în Franța, Belgia, Tunisia și la 

Copenhaga scot în evidență amenințarea la 

adresa securității pe care o reprezintă 

prezența și deplasarea acestor luptători 

„străini”, care sunt adeseori cetățeni UE, pe 

teritoriul european și în vecinătatea 

acestuia; întrucât UE a condamnat cu 

deosebită fermitate aceste atacuri și s-a 

angajat să combată terorismul alături de 

statele membre atât pe teritoriul UE, cât și 

în afara acestuia; 

C. întrucât atacurile teroriste recente 

comise în Franța, Belgia, Tunisia și la 

Copenhaga scot în evidență amenințarea la 

adresa securității pe care o reprezintă 

prezența și deplasarea acestor teroriști 

„străini”, care sunt adeseori cetățeni UE, pe 

teritoriul european și în vecinătatea 

acestuia; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/4 

Amendamentul  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul ABa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  ABa. întrucât, pentru a împiedica accesul 

teroriștilor în țările noastre, este imperativ 

să se închidă frontierele interne și să se 

reinstaureze controalele aprofundate la 

frontieră la nivel național; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/5 

Amendamentul  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Titlul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. Valoarea adăugată europeană în 

prevenirea radicalizării 

I. Eșecul evident al politicilor europene în 

prevenirea și combaterea terorismului 

ilustrează absența valorii adăugate 

europene 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/6 

Amendamentul  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. subliniază faptul că diversitatea 

Europei și comunitățile sale 

multiculturale constituie o parte 

integrantă a structurii sale sociale și 

reprezintă un bun cultural esențial; 

consideră că orice politică privind 

combaterea radicalizării trebuie să fie 

sensibilă și proporțională, astfel încât să 

respecte și să consolideze structura 

socială diversă a comunităților; 

28. subliniază faptul că frontierele 

deschise și imigrația în masă s-au dovedit 

destabilizante pentru societate și constituie 

o amenințare la adresa securității; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/7 

Amendamentul  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  44a. subliniază faptul că masacrul de la 

Paris a dovedit fără drept de apel că în 

lipsa controalelor la frontieră nu există 

securitate în UE și că politicile europene 

în materie de imigrație au eșuat în 

prevenirea și combaterea terorismului; 

solicită, din acest motiv, ca gestionarea 

tuturor competențelor și fondurilor 

încredințate UE să fie returnată statelor 

membre, pentru a le permite să își 

controleze frontierele și să pună în 

aplicare o politică de repatriere serioasă; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/8 

Amendamentul  8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

49. își reiterează convingerea că UE ar 

trebui să-și îmbunătățească eficacitatea 

controalelor la frontierele externe, cu 

respectarea deplină a drepturilor 

fundamentale; invită, în acest sens, statele 

membre să valorifice instrumentele 

existente, cum ar fi SIS și VIS, inclusiv în 

ceea ce privește pașapoartele furate, 

pierdute și falsificate; consideră, de 

asemenea că, în acest scop, o mai bună 

aplicare a codului Schengen trebuie să se 

numere printre prioritățile Uniunii 

Europene;  

49. este de părere că persoanelor care s-

au deplasat în Siria și/sau Irak pentru a 

lua parte la sau a sprijini organizații 

teroriste nu ar trebui să li se permită să 

intre din nou pe teritoriul UE;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/9 

Amendamentul  9 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 – paragraful 1 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (1) este de părere că statele membre ar 

trebui să își închidă frontierele naționale, 

pentru a împiedica comiterea unor atacuri 

teroriste pe teritoriul european; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/10 

Amendamentul  10 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  56a. consideră că este urgent ca statele 

membre să încheie acorduri privind 

returnarea deținuților în țările lor de 

origine; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/11 

Amendamentul  11 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 58 – punctul 1 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (1) regretă lipsa de autocritică din partea 

UE și a statelor membre, care au 

contribuit la haosul din Siria acordând 

susținere așa-numiților rebeli sirieni; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/12 

Amendamentul  12 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 66 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  66a. subliniază că, pentru a pune în 

practică o politică veritabilă de combatere 

a terorismului, este nevoie și de 

destructurarea organizațiilor teroriste și 

de expulzarea tuturor persoanelor 

implicate; 

Or. en 

 

 


