
 

AM\1171337DA.docx  PE631.562v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

5.12.2018 A8-0374/22 

Ændringsforslag  22 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning M a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ma. der henviser til, at der bør oprettes 

et stående udvalg med ansvar for intern 

sikkerhed og terrorbekæmpelse i 

Parlamentet for at sikre, at Parlamentet 

har mulighed for at yde den indsats, der 

er nødvendig for at kunne bidrage 

effektivt til og reagere på udfordringerne 

ved terrorisme; der henviser til, at et 

sådant udvalg ville signalere Parlamentets 

engagement i og forståelse af vigtigheden 

af områderne intern sikkerhed, 

international organiseret kriminalitet og 

terrorisme, som ligger EU-borgerne meget 

på sinde; der henviser til, at dette også 

ville afspejle betydningen af dette 

spørgsmål for Parlamentet og endvidere 

afspejle den institutionelle struktur, der 

findes i andre EU-institutioner og -

organer, såsom oprettelsen af en taskforce 

for sikkerhedsunionen og udnævnelsen af 

en kommissær for sikkerhedsunionen i 

Kommissionen, oprettelsen af et 

Europæisk Center for Terrorbekæmpelse 

(ECTC) i Europol samt 

Terrorismegruppen i Rådet;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/23 

Ændringsforslag  23 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  5a. opfordrer til, at der i Europa-

Parlamentet oprettes et stående 

parlamentarisk udvalg med ansvar for 

spørgsmål vedrørende intern sikkerhed og 

terrorisme;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/24 

Ændringsforslag  24 

Arnaud Danjean 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  14a. opfordrer Kommissionen til at 

fremsætte et lovforslag, der udelukker 

dømte terrorister og andre personer, i 

forbindelse med hvilke der foreligger klar 

dokumentation for, at de udgør en 

alvorlig trussel mod den offentlige 

sikkerhed, fra at ansøge om asyl eller 

andre former for international beskyttelse 

i hele Den Europæiske Union;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/25 

Ændringsforslag  25 

Arnaud Danjean 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 42 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

42. fremhæver, at medlemsstaterne skal 

sikre, at alle uddannelsesinstitutioner 

leverer uddannelse, som er i 

overensstemmelse med den europæiske 

menneskerettighedskonvention, gennem 

kontrol af læseplaner, regelmæssige 

inspektioner og sanktioner for manglende 

overholdelse; 

42. fremhæver, at medlemsstaterne skal 

sikre, at alle uddannelsesinstitutioner 

leverer uddannelse, som er i 

overensstemmelse med den europæiske 

menneskerettighedskonvention, gennem 

kontrol af læseplaner, regelmæssige 

inspektioner og sanktioner for manglende 

overholdelse samt ved at nægte religiøse 

fanatikere adgang til skoler, og at religiøse 

fanatikere ikke må få adgang til skoler; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/26 

Ændringsforslag  26 

Arnaud Danjean 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 81 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  81a. opfordrer Kommissionen til at 

vurdere et forslag om at udvide 

anvendelsesområdet for ind- og 

udrejsesystemet til at omfatte alle 

tredjelandsstatsborgere og europæiske 

borgere, således at hver udrejse fra eller 

indrejse til europæisk område registreres;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/27 

Ændringsforslag  27 

Arnaud Danjean 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 132 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

132. opfordrer Kommissionen til at 

fortsætte forhandlingerne med tredjelande 

om tilbagesendelse og tilbagetagelse;  

132. opfordrer Kommissionen til at 

fortsætte forhandlingerne med tredjelande 

om tilbagesendelse og tilbagetagelse og til 

at vurdere, hvorvidt 

tilbagesendelsesdirektivet (2008/115/EF) 

fastsætter en passende retlig ramme for 

tilbagesendelse af voldelige ekstremister, 

der udnytter nationale love til 

terrorformål og udgør en klar risiko for 

den offentlige sikkerhed; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/28 

Ændringsforslag  28 

Arnaud Danjean 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 134 a (nyt) (efter overskriften) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  134a. opfordrer Kommissionen til hurtigt 

at sikre, at EBCGA når op på et stående 

korps af omkring 10 000 grænsevagter1;  

____________ 

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

3621_en.htm  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/29 

Ændringsforslag  29 

Arnaud Danjean 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 218 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

218. opfordrer Kommissionen til at 

overveje en økonomisk ordning om 
erstatning til ofre for større terrorangreb 

med henblik på at støtte medlemsstaterne, 

når det er nødvendigt og i 

grænseoverskridende sager; 

218. opfordrer Kommissionen til at 

ændre bestemmelserne om Den 

Europæiske Solidaritetsfond til at omfatte 
erstatning til ofre for større terrorangreb 

med henblik på at støtte medlemsstaterne, 

når det er nødvendigt og i 

grænseoverskridende sager; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/30 

Ændringsforslag  30 

Arnaud Danjean 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 224 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  224a. opfordrer medlemsstaterne til at 

være strenge med hensyn til, med alle 

tilgængelige retlige midler, at sætte en 

stopper for enhver religiøs eller politisk 

praksis, som begrænser grundlæggende 

rettigheder, fører til undertrykkelse, 

tilskynder til seksuel vold og anden 

voldelig kriminalitet eller fremmer 

ekstremisme, idet den pågældende praksis 

ikke er omfattet af religionsfrihed eller 

meningsfrihed; forventer, at 

medlemsstaterne vedtager entydige retlige 

rammer, som forhindrer dommere i at 

tildele "kulturelle rabatter" i forbindelse 

med alvorlige voldshandlinger og sågar 

tortur og drab;  

Or. en 

 

 


