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5.12.2018 A8-0374/22 

Pozměňovací návrh  22 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ma. vzhledem k tomu, že by v rámci 

Evropského parlamentu měl být zřízen 

stálý parlamentní výbor odpovědný 

za vnitřní bezpečnost a terorismus, aby 

mohl Parlament věnovat dostatečnou 

pozornost problémům, který terorismus 

způsobuje, a vynaložit konkrétní úsilí 

nezbytné k tomu, aby bylo možné na tyto 

problémy reagovat a účinně přispět 

k jejich řešení; vzhledem k tomu, že 

vytvoření takového výboru vyšle signál 

o angažovanosti Parlamentu a o tom, že 

chápe, jaký význam má problematika 

vnitřní bezpečnosti, mezinárodního 

organizovaného zločinu a terorismu, která 

je v popředí zájmu občanů EU; vzhledem 

k tomu, že to ukáže také, nakolik je tato 

otázka pro Parlament důležitá, a bude to 

odrážet institucionální uspořádání jiných 

orgánů a institucí EU, jako je vytvoření 

pracovní skupiny pro bezpečnostní unii 

a jmenování komisaře pro bezpečnostní 

unii v rámci Komise, vytvoření 

Evropského centra pro boj proti terorismu 

(European Counter Terrorism Centre – 

ECTC) v rámci Europolu a také existence 

Pracovní skupiny pro terorismus v Radě; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/23 

Pozměňovací návrh  23 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. požaduje vytvoření stálého 

parlamentního výboru v rámci 

Evropského parlamentu, který by 

odpovídal za záležitosti týkající se vnitřní 

bezpečnosti a terorismu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/24 

Pozměňovací návrh  24 

Arnaud Danjean 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. vyzývá Komisi, aby předložila 

legislativní návrh, který by zabránil 

odsouzeným pachatelům teroristických 

činů a osobám, u nichž existuje jasný 

důkaz o tom, že představují vážnou hrozbu 

pro veřejnou bezpečnost, podat žádost 

o azyl nebo o jinou formu mezinárodní 

ochrany v celé Evropské unii; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/25 

Pozměňovací návrh  25 

Arnaud Danjean 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. zdůrazňuje, že členské státy musejí 

zajistit, aby všechny vzdělávací instituce 

poskytovaly vzdělání v souladu 

s Evropskou úmluvou o lidských právech 

a s tímto zřetelem prověřovaly učební 

osnovy, prováděly pravidelné inspekce 

a ukládaly sankce za neplnění této 

povinnosti; 

42. zdůrazňuje, že členské státy musejí 

zajistit, aby všechny vzdělávací instituce 

poskytovaly vzdělání v souladu 

s Evropskou úmluvou o lidských právech 

a s tímto zřetelem prověřovaly učební 

osnovy, prováděly pravidelné inspekce 

a ukládaly sankce za neplnění této 

povinnosti, a aby náboženští fanatici 

neměli přístup do škol; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/26 

Pozměňovací návrh  26 

Arnaud Danjean 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 81 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 81a. vyzývá Komisi, aby posoudila 

návrh na rozšíření rozsahu působnosti 

systému vstupu/výstupu tak, aby platil 

pro všechny státní příslušníky třetích zemí 

i evropské občany, tak aby bylo každé 

opuštění evropského území nebo vstup 

na evropské území zaznamenán; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/27 

Pozměňovací návrh  27 

Arnaud Danjean 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 132 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

132. vybízí Komisi, aby pokračovala ve 

vyjednávání se třetími zeměmi o návratu 

a zpětném přebírání osob;  

132. vybízí Komisi, aby pokračovala 

ve vyjednávání se třetími zeměmi 

o návratu a zpětném přebírání osob a aby 

zhodnotila, zda směrnice o navracení 

(směrnice 2008/115/ES) poskytuje 

přiměřený právní rámec pro navracení 

násilných extremistů, kteří využívají 

právní předpisy členských států 

ke sledování svých teroristických cílů 

a představují jasné riziko z hlediska 

veřejné bezpečnosti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/28 

Pozměňovací návrh  28 

Arnaud Danjean 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 134 a (nový) (po dílčím nadpisu) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 134a. vyzývá Komisi, aby urychleně 

zajistila, aby stálý sbor agentury Frontex 

dosáhl počtu přibližně 10 000 příslušníků 

pohraniční stráže1;  

____________ 

1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-

3621_en.htm.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/29 

Pozměňovací návrh  29 

Arnaud Danjean 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 218 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

218. vyzývá Komisi, aby zvážila 

zavedení finančního systému pro 
odškodňování obětí v případě rozsáhlých 

teroristických útoků, který by v případě 

potřeby a v přeshraničních případech 

umožňoval poskytovat podporu členským 

státům; 

218. vyzývá Komisi, aby změnila 

ustanovení o Evropském fondu solidarity, 

tak aby zahrnovala odškodňování obětí 

v případě rozsáhlých teroristických útoků, 

s cílem poskytnout v případě potřeby 

a v přeshraničních případech podporu 

členským státům; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/30 

Pozměňovací návrh  30 

Arnaud Danjean 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 224 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 224a. vyzývá členské státy, aby všemi 

dostupnými právními prostředky důrazně 

zabránily každé náboženské či politické 

praxi, která omezuje základní práva, vede 

k útlaku, podněcuje k sexuálnímu násilí 

a jiným závažným násilným činům či 

podporuje extremismus, jelikož se 

na takové praktiky nevztahuje svoboda 

náboženského vyznání ani svoboda 

přesvědčení; očekává, že členské státy 

přijmou jednoznačný právní rámec, který 

by zabránil tomu, aby soudci 

při rozhodování o závažných násilných 

činech či dokonce o mučení a vraždách 

udělovali „kulturní úlevy“; 

Or. en 

 

 


