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5.12.2018 A8-0374/22 

Amendamentul  22 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ma. întrucât, pentru a permite 

Parlamentului să acorde suficientă 

atenție și să depună eforturile specifice 

necesare pentru a contribui în mod 

eficace și a răspunde la provocările 

reprezentate de terorism, în cadrul 

Parlamentului ar trebui instituită o 

comisie parlamentară permanentă 

responsabilă pentru securitatea internă și 

terorism; întrucât instituirea unei astfel 

de comisii parlamentare ar semnala 

angajamentul Parlamentului și faptul că 

acesta înțelege importanța problemelor 

legate de securitatea internă, 

criminalitatea organizată internațională și 

terorism, care se află în fruntea 

preocupărilor cetățenilor UE; întrucât ar 

sublinia, de asemenea, importanța acestui 

aspect pentru Parlament și ar reflecta 

structura instituțională din alte instituții și 

organisme ale UE, cum ar fi crearea unui 

grup operativ privind uniunea securității 

și numirea unui comisar pentru uniunea 

securității în cadrul Comisiei, crearea 

unui Centru european de combatere a 

terorismului (CECT) în cadrul Europol și 

a Grupului de lucru pentru probleme de 

terorism în cadrul Consiliului;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/23 

Amendamentul  23 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  5a. solicită înființarea, în cadrul 

Parlamentului European, a unei comisii 

parlamentare permanente responsabile cu 

chestiuni legate de securitatea internă și 

terorism;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/24 

Amendamentul  24 

Arnaud Danjean 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  14a. invită Comisia să prezinte o 

propunere legislativă care să împiedice 

delincvenții teroriști condamnați, precum 

și persoanele despre care există dovezi 

clare că reprezintă o amenințare gravă la 

adresa siguranței publice, să primească 

azil sau alte forme de protecție 

internațională în întreaga Uniune 

Europeană;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/25 

Amendamentul  25 

Arnaud Danjean 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. subliniază că statele membre 

trebuie să asigure că toate instituțiile de 

învățământ oferă educație în conformitate 

cu Convenția europeană a drepturilor 

omului, verificând programa de 

învățământ, efectuând inspecții regulate și 

aplicând sancțiuni în caz de nerespectare a 

obligațiilor; 

42. subliniază că statele membre 

trebuie să asigure că toate instituțiile de 

învățământ oferă educație în conformitate 

cu Convenția europeană a drepturilor 

omului, verificând programa de 

învățământ, efectuând inspecții regulate și 

aplicând sancțiuni în caz de nerespectare a 

obligațiilor, precum și că fanaticii religioși 

nu primesc acces în școli; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/26 

Amendamentul  26 

Arnaud Danjean 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  81a. invită Comisia să evalueze o 

propunere de extindere a domeniului de 

aplicare a sistemului de intrare/ieșire la 

toți resortisanții țărilor terțe, dar și la 

cetățenii europeni, astfel încât orice ieșire 

sau intrare pe teritoriul Europei să fie 

înregistrată;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/27 

Amendamentul  27 

Arnaud Danjean 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 132 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

132. încurajează Comisia să continue 

negocierile cu țările terțe în materie de 

returnare și readmisie;  

132. încurajează Comisia să continue 

negocierile cu țările terțe în materie de 

returnare și readmisie și să evalueze dacă 

Directiva privind returnarea (Directiva 

2008/115/CE) asigură un cadru juridic 

adecvat pentru returnarea extremiștilor 

violenți care exploatează legile naționale 

pentru a urmări scopuri teroriste și 

reprezintă un risc clar pentru siguranța 

publică; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/28 

Amendamentul  28 

Arnaud Danjean 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 134 a (nou) (după subtitlu) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  134a. invită Comisia să asigure rapid că 

EBCGA atinge un efectiv permanent de 

aproximativ 10 000 de polițiști de 

frontieră1;  

____________ 

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

3621_ro.htm  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/29 

Amendamentul  29 

Arnaud Danjean 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 218 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

218. invită Comisia să analizeze 

posibilitatea unui sistem financiar pentru 

despăgubirea victimelor în caz de atacuri 

teroriste de amploare, pentru a sprijini 

statele membre la nevoie și în cazurile 

transfrontaliere; 

218. invită Comisia să modifice Fondul 

de solidaritate al Uniunii Europene pentru 

a include despăgubirea victimelor în caz 

de atacuri teroriste de amploare, pentru a 

sprijini statele membre la nevoie și în 

cazurile transfrontaliere; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/30 

Amendamentul  30 

Arnaud Danjean 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 224 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  224a. invită statele membre să pună 

capăt cu strictețe, prin orice mijloace 

juridice disponibile, oricărei practici 

religioase sau politice care aduce atingere 

drepturilor fundamentale, conduce la 

opresiune, incită la violență sexuală și la 

alte infracțiuni violente grave sau 

promovează extremismul, deoarece aceste 

practici nu respectă libertatea religioasă 

sau libertatea de opinie; se așteaptă ca 

statele membre să adopte cadre juridice 

fără echivoc care să împiedice judecătorii 

să acorde „reduceri culturale” atunci 

când tratează acte grave de violență și 

chiar de tortură și omor;  

Or. en 

 

 


