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5.12.2018 A8-0374/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ma. keďže v rámci Parlamentu by sa 

mal vytvoriť stály parlamentný výbor pre 

oblasť vnútornej bezpečnosti a terorizmu, 

aby Parlament mohol venovať dostatočnú 

pozornosť problémom spojeným s 

terorizmom a vynakladať konkrétne úsilie 

na to, aby mohol účinne prispievať k 

reakcii na ne; keďže vytvorenie takéhoto 

výboru by bolo signálom odhodlania 

Parlamentu a toho, že chápe význam 

problematiky vnútornej bezpečnosti, 

medzinárodnej organizovanej trestnej 

činnosti a terorizmu, ktoré sú v popredí 

obáv občanov EÚ; keďže by to takisto 

odrážalo význam tejto problematiky pre 

Parlament a odzrkadľovalo 

inštitucionálnu štruktúru v iných 

inštitúciách a orgánoch EÚ, ako je 

vytvorenie osobitnej skupiny pre 

bezpečnostnú úniu a vymenovanie 

komisára pre bezpečnostnú úniu v rámci 

Komisie, vytvorenie Európskeho centra 

pre boj proti terorizmu v rámci Europolu, 

ako aj existenciu pracovnej skupiny pre 

boj proti terorizmu v Rade;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5a. žiada, aby sa v Európskom 

parlamente zriadil stály parlamentný 

výbor zodpovedný za záležitosti týkajúce 

sa vnútornej bezpečnosti a terorizmu;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Arnaud Danjean 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  14a. vyzýva Komisiu, aby predložila 

legislatívny návrh, ktorým by sa zabránilo 

tomu, aby odsúdeným páchateľom 

teroristických činov a osobám, v prípade 

ktorých existujú jednoznačné dôkazy 

o tom, že predstavujú závažné ohrozenie 

verejnej bezpečnosti, bol udelený azyl 

alebo iná forma medzinárodnej ochrany 

v celej Európskej únii;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Arnaud Danjean 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

42. zdôrazňuje, že členské štáty musia 

zabezpečiť, aby všetky vzdelávacie 

inštitúcie poskytovali vzdelávanie v súlade 

s Európskym dohovorom o ľudských 

právach prostredníctvom kontrol učebných 

osnov, pravidelných inšpekcií a sankcií za 

neplnenie povinností; 

42. zdôrazňuje, že členské štáty musia 

zabezpečiť, aby všetky vzdelávacie 

inštitúcie poskytovali vzdelávanie v súlade 

s Európskym dohovorom o ľudských 

právach prostredníctvom kontrol učebných 

osnov, pravidelných inšpekcií a sankcií za 

neplnenie povinností, a že náboženskí 

fanatici nesmú získať prístup do škôl; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Arnaud Danjean 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 81 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  81a. vyzýva Komisiu, aby posúdila 

návrh na rozšírenie rozsahu systému 

vstup/výstup tak, aby zahŕňal všetkých 

štátnych príslušníkov tretích krajín a 

európskych občanov, aby bol 

zaznamenaný každý odchod z európskeho 

územia alebo vstup na európske územie;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Arnaud Danjean 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 132 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

132. nabáda Komisiu, aby pokračovala v 

rokovaniach s tretími krajinami o návrate a 

readmisii;  

132. nabáda Komisiu, aby pokračovala v 

rokovaniach s tretími krajinami o návrate a 

readmisii a posúdila, či smernica o 

návrate (smernica 2008/115/ES) poskytuje 

vhodný právny rámec pre návrat 

násilných extrémistov, ktorí využívajú 

právne predpisy členských štátov na 

sledovanie svojich teroristických cieľov a 

predstavujú jasné riziko pre verejnú 

bezpečnosť;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Arnaud Danjean 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 134 a (nový) (za nadpisom) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  134a. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 

zabezpečila, aby agentúra Frontex 

dosiahla stály zbor približne 10 000 

príslušníkov pohraničnej stráže1;  

____________ 

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

3621_en.htm  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Arnaud Danjean 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 218 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

218. vyzýva Komisiu, aby zvážila 

finančnú schému odškodnenia obetí v 

prípade rozsiahlych teroristických útokov s 

cieľom podporiť členské štáty v prípade 

potreby a v cezhraničných prípadoch; 

218. vyzýva Komisiu, aby zmenila 

ustanovenia Fondu solidarity EÚ tak, aby 

zahŕňal aj odškodnenie obetí v prípade 

rozsiahlych teroristických útokov s cieľom 

podporiť členské štáty v prípade potreby a 

v cezhraničných prípadoch; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Arnaud Danjean 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 224 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  224a. vyzýva členské štáty, aby dôrazne 

všetkými dostupnými právnymi 

prostriedkami zastavili akékoľvek 

náboženské alebo politické praktiky, ktoré 

obmedzujú základné práva, vedú k útlaku, 

podnecujú k sexuálnemu násiliu a inej 

závažnej násilnej trestnej činnosti alebo 

podporujú extrémizmus, pretože na takéto 

praktiky sa nevzťahuje náboženská 

sloboda a sloboda presvedčenia; očakáva, 

že členské štáty prijmú jednoznačné 

právne rámce, ktorými sa sudcom zabráni 

poskytovať „kultúrne zvýhodnenia“ pri 

riešení vážnych násilných činov, či 

dokonca mučenia a vraždy;  

Or. en 

 

 


