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5.12.2018 A8-0374/22 

Alteração  22 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e as recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando M-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  M-A. Considerando que, para que o 

Parlamento dedique suficiente atenção ao 

problema do terrorismo e envide os 

esforços específicos necessários para 

contribuir eficazmente para a resolução 

deste problema e enfrentar os desafios por 

ele colocados, deve ser criada no 

Parlamento uma comissão permanente 

responsável pela segurança interna e pelo 

terrorismo; considerando que a criação de 

tal comissão mostraria que o Parlamento 

está empenhado em resolver o problema e 

está ciente da importância das questões 

em matéria de segurança interna, 

criminalidade internacional organizada e 

terrorismo, que são as principais 

preocupações dos cidadãos da UE; 

considerando que essa comissão 

mostraria também como esta questão é 

importante para o Parlamento e refletiria 

a estrutura institucional de outros 

organismos e instituições da UE, 

nomeadamente a criação de um Grupo de 

Trabalho da União da Segurança e a 

nomeação de um Comissário responsável 

pela União da Segurança a nível da 

Comissão, a criação de um Centro 

Europeu de Luta contra o Terrorismo 

(CELT) a nível da Europol, bem como a 

criação de um Grupo de Trabalho sobre o 

Terrorismo a nível do Conselho;  
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5.12.2018 A8-0374/23 

Alteração  23 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e as recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  5-A. Apela à criação, a nível do 

Parlamento Europeu, de uma comissão 

parlamentar permanente responsável por 

questões relacionadas com a segurança 

interna e o terrorismo;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/24 

Alteração  24 

Arnaud Danjean 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e as recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  14-A. Convida a Comissão a apresentar 

uma proposta legislativa que exclua a 

possibilidade de pessoas condenadas por 

crimes terroristas, bem como pessoas em 

relação às quais existam provas claras de 

que constituem uma grave ameaça para a 

segurança pública, obterem asilo ou 

outras formas de proteção internacional 

em toda a União Europeia;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/25 

Alteração  25 

Arnaud Danjean 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e as recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 42 

 

Proposta de resolução Alteração 

42. Realça que os Estados-Membros 

devem assegurar que todos os 

estabelecimentos de ensino eduquem em 

conformidade com a Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem, através de 

controlos dos currículos, inspeções 

regulares e sanções em caso de 

incumprimento; 

42. Realça que os Estados-Membros 

devem assegurar que todos os 

estabelecimentos de ensino eduquem em 

conformidade com a Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem, através de 

controlos dos currículos, inspeções 

regulares e sanções em caso de 

incumprimento, e que os fanáticos 

religiosos não tenham acesso às escolas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/26 

Alteração  26 

Arnaud Danjean 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e as recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 81-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  81-A. Insta a Comissão a avaliar a 

proposta de alargamento do âmbito de 

aplicação do Sistema de Entrada/Saída 

por forma a incluir todos os nacionais de 

países terceiros e cidadãos europeus, de 

modo a que fiquem registadas todas as 

saídas do território europeu ou entradas 

no mesmo;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/27 

Alteração  27 

Arnaud Danjean 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e as recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 132 

 

Proposta de resolução Alteração 

132. Incentiva a Comissão a prosseguir 

as negociações com países terceiros em 

matéria de regresso e readmissão;  

132. Incentiva a Comissão a prosseguir 

as negociações com países terceiros em 

matéria de regresso e readmissão e a 

avaliar se a Diretiva Regresso 

(2008/115/CE) estabelece um quadro 

jurídico adequado para o regresso de 

extremistas violentos que tirem partido da 

legislação nacional para prosseguir 

objetivos terroristas e constituam um risco 

manifesto para a segurança pública; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/28 

Alteração  28 

Arnaud Danjean 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e as recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 134-A (novo) (após o subtítulo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  134-A. Insta a Comissão a assegurar 

rapidamente que a Frontex atinja um 

contingente permanente de cerca de 10 

000 guardas de fronteira1;  

____________ 

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

3621_en.htm  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/29 

Alteração  29 

Arnaud Danjean 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e as recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 218 

 

Proposta de resolução Alteração 

218. Insta a Comissão a ponderar a 

criação dum regime financeiro de 

indemnização das vítimas em caso de 

ataques terroristas em grande escala, a fim 

de apoiar os Estados-Membros, quando 

necessário e nos casos transfronteiriços; 

218. Insta a Comissão a alterar as 

disposições do Fundo de Solidariedade 

Europeu por forma incluir a 
indemnização das vítimas em caso de 

ataques terroristas em grande escala, a fim 

de apoiar os Estados-Membros, quando 

necessário e nos casos transfronteiriços; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/30 

Alteração  30 

Arnaud Danjean 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e as recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 224-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  224-A. Exorta os Estados-Membros a 

porem termo, de forma rigorosa e através 

de todos os meios legais disponíveis, a 

quaisquer práticas religiosas ou políticas 

que imponham restrições aos direitos 

fundamentais, causem opressão, incitem à 

violência sexual e a outros crimes 

violentos graves ou que promovam o 

extremismo, uma vez que tais práticas não 

são abrangidas pela liberdade religiosa ou 

pela liberdade de opinião; espera que os 

Estados-Membros adotem quadros 

jurídicos inequívocos que impeçam os 

juízes de conceder «descontos culturais» 

ao lidarem com atos de violência graves 

ou mesmo atos de tortura e homicídios;  

Or. en 

 

 


