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5.12.2018 A8-0374/22 

Poprawka  22 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

(2018/2044(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw M a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ma. mając na uwadze, że należy 

powołać w Parlamencie parlamentarną 

komisję stałą odpowiedzialną za 

bezpieczeństwo wewnętrzne i walkę z 

terroryzmem, po to by Parlament mógł 

poświęcić dostateczną uwagę oraz dołożyć 

szczególnych starań koniecznych do tego, 

by skutecznie stawić czoła wyzwaniom 

stwarzanym przez terroryzm; mając na 

uwadze, że powołanie takiej komisji 

zasygnalizowałoby zaangażowanie 

Parlamentu oraz jego zrozumienie dla 

wagi kwestii bezpieczeństwa 

wewnętrznego, międzynarodowej 

przestępczości zorganizowanej i 

terroryzmu, które wzbudzają 

najpoważniejsze obawy obywateli UE; 

mając na uwadze, że komisja ta 

rozważyłaby również znaczenie tego 

zagadnienia dla Parlamentu oraz 

nawiązałaby do posunięć 

instytucjonalnych dokonywanych w 

innych instytucjach i organach UE, 

takich jak utworzenie grupy zadaniowej 

ds. unii bezpieczeństwa, powołanie 

komisarza ds. unii bezpieczeństwa, 

utworzenie Europejskiego Centrum ds. 

Zwalczania Terroryzmu (ECTC) przy 

Europolu i Grupy Roboczej ds. 

Terroryzmu w Radzie;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/23 

Poprawka  23 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

(2018/2044(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  5a. wzywa do powołania w 

Parlamencie Europejskim stałej komisji 

parlamentarnej odpowiedzialnej za 

sprawy związane z bezpieczeństwem 

wewnętrznym i terroryzmem;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/24 

Poprawka  24 

Arnaud Danjean 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

(2018/2044(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  14a. wzywa Komisję do przedstawienia 

wniosku ustawodawczego, który pozbawia 

skazanych przestępców terrorystycznych, 

a także osoby, w przypadku których 

istnieją wyraźne dowody na to, że 

stanowią poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa publicznego, możliwości 

otrzymania azylu lub innych form 

ochrony międzynarodowej w całej Unii 

Europejskiej;  

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

5.12.2018 A8-0374/25 

Poprawka  25 

Arnaud Danjean 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

(2018/2044(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. podkreśla, że państwa 

członkowskie muszą dopilnować, aby 

wszystkie instytucje oświatowe zapewniały 

edukację zgodnie z europejską konwencją 

praw człowieka, przez kontrolę programów 

nauczania, regularne kontrole oraz sankcje 

za nieprzestrzeganie przepisów; 

42. podkreśla, że państwa 

członkowskie muszą dopilnować, aby 

wszystkie instytucje oświatowe zapewniały 

edukację zgodnie z europejską konwencją 

praw człowieka, przez kontrolę programów 

nauczania, regularne inspekcje i sankcje za 

nieprzestrzeganie przepisów, oraz aby 

fanatycy religijni nie mieli wstępu do 

szkół; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/26 

Poprawka  26 

Arnaud Danjean 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

(2018/2044(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  81a. wzywa Komisję do dokonania 

oceny wniosku w sprawie rozszerzenia 

zakresu systemu wjazdu/wyjazdu na 

wszystkich obywateli państw trzecich i 

obywateli europejskich, tak aby każdy 

wyjazd z terytorium Europy i wjazd na jej 

terytorium był rejestrowany;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/27 

Poprawka  27 

Arnaud Danjean 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

(2018/2044(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 132 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

132. zachęca Komisję do kontynuowania 

negocjacji z państwami trzecimi w sprawie 

powrotów i readmisji;  

132. zachęca Komisję do kontynuowania 

negocjacji z państwami trzecimi w sprawie 

powrotów i readmisji oraz do ocenienia, 

czy dyrektywa powrotowa (2008/115/WE) 

zapewnia odpowiednie ramy prawne 

dla powrotów brutalnych ekstremistów, 

którzy wykorzystują przepisy krajowe, by 

realizować cele terrorystyczne, i stanowią 

wyraźne zagrożenie dla bezpieczeństwa 

publicznego; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/28 

Poprawka  28 

Arnaud Danjean 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

(2018/2044(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 134 a (nowy) – po podtytule 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  134a. apeluje do Komisji o bezzwłoczne 

dopilnowanie, by Frontex osiągnął stałe 

zatrudnienie na poziomie około 10 000 

funkcjonariuszy straży granicznej1;  

____________ 

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

3621_en.htm  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/29 

Poprawka  29 

Arnaud Danjean 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

(2018/2044(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 218 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

218. wzywa Komisję do rozważenia 

finansowego systemu odszkodowań dla 

ofiar ataków terrorystycznych zakrojonych 

na szeroką skalę, aby wspierać państwa 

członkowskie, gdy zajdzie taka potrzeba 

oraz w przypadkach transgranicznych; 

218. wzywa Komisję do zmiany 

przepisów dotyczących Funduszu 

Solidarności Unii Europejskiej, tak 

aby obejmowały odszkodowania dla ofiar 

ataków terrorystycznych zakrojonych 

na szeroką skalę, aby wspierać państwa 

członkowskie, gdy zajdzie taka potrzeba 

oraz w przypadkach transgranicznych; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/30 

Poprawka  30 

Arnaud Danjean 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

(2018/2044(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 224 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  224a. wzywa państwa członkowskie do 

rygorystycznego powstrzymania przy 

pomocy wszelkich dostępnych środków 

prawnych wszystkich praktyk religijnych 

lub politycznych, które ograniczają prawa 

podstawowe, prowadzą do ucisku, 

podżegają do przemocy seksualnej i 

innych poważnych przestępstw z użyciem 

przemocy lub promują ekstremizm, 

ponieważ takie praktyki nie są objęte 

wolnością religijną ani wolnością myśli; 

oczekuje, że państwa członkowskie 

przyjmą jednoznaczne ramy prawne, które 

uniemożliwiają sędziom przyznawanie 

„ulg kulturowych” w przypadku 

poważnych aktów przemocy, a nawet 

tortur i morderstw;  

Or. en 

 

 


