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5.12.2018 A8-0374/22 

Tarkistus  22 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  M a. toteaa, että parlamenttiin olisi 

perustettava pysyvä valiokunta, joka 

käsittelisi sisäistä turvallisuutta ja 

terrorismia, jotta parlamentti voisi 

kiinnittää asiaan riittävästi huomiota ja 

toteuttaa erityisiä toimia edistääkseen 

vaikuttavalla tavalla terrorismin 

muodostamiin uhkiin vastaamista; katsoo, 

että tällaisen valiokunnan perustaminen 

olisi osoitus siitä, että parlamentti 

sitoutuu sisäiseen turvallisuuteen, 

kansainväliseen järjestäytyneeseen 

rikollisuuteen ja terrorismiin liittyviin 

kysymyksiin ja ymmärtää niiden 

merkityksen, ja toteaa näiden olevan 

unionin kansalaisten ensisijaisia 

huolenaiheita; katsoo, että se olisi myös 

osoitus siitä, miten tärkeänä parlamentti 

pitää tätä asiaa, ja vastaisi muiden 

unionin toimielinten ja elinten 

institutionaalista rakennetta, josta on 

esimerkkinä turvallisuusunionin 

työryhmän perustaminen, 

turvallisuusunionista vastaavan 

komission jäsenen nimittäminen ja 

Europolin yhteyteen perustettu Euroopan 

terrorismintorjuntakeskus sekä neuvoston 

terrorismityöryhmä;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/23 

Tarkistus  23 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  5 a. kehottaa perustamaan Euroopan 

parlamenttiin pysyvän valiokunnan, joka 

vastaa sisäiseen turvallisuuteen ja 

terrorismiin liittyvistä kysymyksistä;  

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

5.12.2018 A8-0374/24 

Tarkistus  24 

Arnaud Danjean 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  14 a. kehottaa komissiota antamaan 

lainsäädäntöehdotuksen, jolla estetään 

turvapaikan tai muiden kansainvälisen 

suojelun muotojen myöntäminen koko 

Euroopan unionin alueella terrorismista 

tuomituille rikollisille ja henkilöille, 

joiden osalta on olemassa selvää näyttöä 

siitä, että he ovat vakava uhka yleiselle 

turvallisuudelle;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/25 

Tarkistus  25 

Arnaud Danjean 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

42 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

42. korostaa, että jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kaikissa oppilaitoksissa 

annetaan Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen mukaista opetusta, 

tekemällä opetussuunnitelmaa koskevia 

tarkastuksia ja säännöllisiä 

tarkastuskäyntejä sekä määräämällä 

seuraamuksia sääntöjen noudattamatta 

jättämisestä; 

42. korostaa, että jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kaikissa oppilaitoksissa 

annetaan Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen mukaista opetusta 

tekemällä opetussuunnitelmaa koskevia 

tarkastuksia ja säännöllisiä 

tarkastuskäyntejä sekä määräämällä 

seuraamuksia sääntöjen noudattamatta 

jättämisestä ja varmistettava, että 

uskonnolliset kiihkoilijat eivät pääse 

kouluihin; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/26 

Tarkistus  26 

Arnaud Danjean 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

81 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  81 a. kehottaa komissiota arvioimaan 

ehdotusta rajanylitystietojärjestelmän 

soveltamisalan laajentamisesta 

koskemaan kaikkia kolmansien maiden 

kansalaisia ja unionin kansalaisia, jotta 

jokainen unionin alueelta lähtö tai sen 

alueelle saapuminen kirjataan;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/27 

Tarkistus  27 

Arnaud Danjean 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

132 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

132. kannustaa komissiota jatkamaan 

kolmansien maiden kanssa käytäviä 

neuvotteluja palauttamisesta ja 

takaisinotosta;  

132. kannustaa komissiota jatkamaan 

kolmansien maiden kanssa käytäviä 

neuvotteluja palauttamisesta ja 

takaisinotosta ja arvioimaan, luodaanko 

palauttamisdirektiivillä (2008/115/EY) 

asianmukainen oikeudellinen kehys 

sellaisten väkivaltaisiin ääriliikkeisiin 

kuuluvien henkilöiden palauttamiseksi, 

jotka käyttävät hyväkseen kansallisia 

lakeja terroristisiin tarkoituksiin ja 

aiheuttavat selvän riskin yleiselle 

turvallisuudelle; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/28 

Tarkistus  28 

Arnaud Danjean 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

134 a kohta (uusi) (alaotsikon jälkeen) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  134 a. kehottaa komissiota varmistamaan 

nopeasti, että Euroopan raja- ja 

merivartiovirasto saa noin 

10 000 rajavartijan pysyvän henkilöstön1;  

____________ 

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

3621_fi.htm  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/29 

Tarkistus  29 

Arnaud Danjean 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

218 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

218. kehottaa komissiota harkitsemaan 

rahoitusjärjestelmää, joka kattaisi uhreille 

laajamittaisten terrori-iskujen johdosta 

maksettavat korvaukset, jotta tuetaan 

jäsenvaltioita tarvittaessa ja rajat ylittävissä 

tapauksissa; 

218. kehottaa komissiota muuttamaan 

Euroopan solidaarisuusrahastoa koskevia 

säännöksiä siten, että rahasto kattaa 

uhreille laajamittaisten terrori-iskujen 

johdosta maksettavat korvaukset, jotta 

tuetaan jäsenvaltioita tarvittaessa ja rajat 

ylittävissä tapauksissa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/30 

Tarkistus  30 

Arnaud Danjean 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

224 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  224 a. kehottaa jäsenvaltioita 

lopettamaan tiukasti kaikin käytettävissä 

olevin oikeudellisin keinoin kaikki 

uskonnolliset tai poliittiset käytännöt, 

jotka rajoittavat perusoikeuksia, johtavat 

sortoon, yllyttävät seksuaaliseen 

väkivaltaan ja muihin vakaviin 

väkivaltarikoksiin tai edistävät 

ääriliikeitä, sillä tällaiset käytännöt eivät 

kuulu uskonnonvapauden tai 

mielipiteenvapauden piiriin; edellyttää 

jäsenvaltioiden hyväksyvän yksiselitteiset 

oikeudelliset puitteet, jotka estävät 

tuomareita tekemästä ”kulttuurisia 

myönnytyksiä”, kun on kyse vakavista 

väkivallanteoista ja jopa kidutuksesta ja 

murhasta;  

Or. en 

 

 


