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Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Malin Björk 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt F a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Fa. der henviser til, at diskrimination og 

indskrænkning af personers friheder og 

rettigheder såvel som marginalisering og 

nedlæggelse er nogle af de 

tilgrundliggende årsager til utilfredshed 

og tab af indflydelse for mange unge, der 

bor i forstæderne; der henviser til, at disse 

forstadsområder har oplevet alvorlige 

nedskæringer af midler, der var afsat til 

græsrodsbaseret arbejde; 

Or. en 
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Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Tania González Peñas, Martina Anderson, Malin Björk 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt G 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at radikalisering ikke 

må forbindes med en ideologi eller tro, 

men kan forekomme heri; 

G. der henviser til, at voldelig 

radikalisering ikke må forbindes med en 

ideologi eller tro, men kan forekomme 

heri, og at religion ikke er og ikke kan 

være en persons altomfattende identitet, 

og at det at betragte en person som fast 

indlejret i en kategori indebærer, at den 

komplekse sammenvævning af 

mangfoldige grupper og flersidede 

tilhørsforhold ophæves ved, at 

menneskelivet i al sin righoldighed 

presses ind i en formel, der insisterer på, 

at alle mennesker udelukkende er at finde 

inden for et enkelt afgrænset område; 

Or. en 
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Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Malin Björk 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt G a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ga. der henviser til, at et af de 

argumenter, som voldelige ekstremister 

benytter i rekrutteringen af unge 

mennesker, er, at islamofobien er 

voksende som følge af flere års krig mod 

terror, og at Europa ikke længere er et 

sted, hvor muslimer er velkomne eller kan 

leve under ligestilling og praktisere deres 

tro uden diskrimination og stigmatisering; 

mener, at dette kan føre til en følelse af 

sårbarhed, aggressiv vrede, frustration, 

ensomhed og isolation fra samfundet; 

Or. en 
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Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt -1 (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  –1. fordømmer i lyset af de dramatiske 

hændelser i Paris de morderiske angreb 

og udtrykker sin deltagelse og solidaritet 

med ofrene og deres familier, idet de 

understreger nødvendigheden af at 

modarbejde volden; fordømmer ligeledes 

brugen af stereotyper, fremmedfjendtlige 

og racistiske diskurser og praksis, som 

følges af enkeltpersoner eller kollektive 

myndigheder, som direkte eller indirekte 

forbinder terrorangrebene med 

flygtninge, der i øjeblikket flygter fra 

deres lande i forsøget på at nå frem til et 

sikrere sted og undslippe krig og 

voldshandlinger, som er daglige 

foreteelser i deres hjemlande; 

Or. en 
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Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka 

Kuneva, Martina Anderson 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. forkaster det falske 

modsætningsforhold mellem sikkerhed og 

frihed; er af den opfattelse, at individuel 

frihed og respekt for grundlæggende 

rettigheder udgør en hjørnesten og er en 

forudsætning for sikkerheden i ethvert 

samfund; 

Or. en 
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Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka 

Kuneva, Martina Anderson, Malin Björk 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  2a. forholder sig stærkt kritisk til den 

rolle, som forskellige vestlige indgreb i 

løbet af de seneste år har spillet med 

hensyn til at fremme radikalisering af 

personer, særlig i Mellemøsten og i de 

sydlige nabolande; understreger, at 

sådanne politikker ikke modarbejder, men 

fremmer terrorisme; 

Or. en 
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Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas, Martina Anderson 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. mener, at internetindustrien og 

tjenesteydere gennem søgetjenesterne på 

internettet fortsat bør gøre det muligt at 

fremme budskaber til forebyggelse af 

radikalisering med henblik på at imødegå 

budskaber, der hylder terrorisme; mener, 

at der bør oprettes en særlig europæisk 

samarbejdsenhed inden for Europol med 

henblik på at udveksle bedste praksis i 

medlemsstaterne, idet man samtidig 

samarbejder med internetoperatører for at 

belyse budskaber, der går imod hadefuld 

tale og forherligelse af terrorisme, 

hvorved online-radikalisering gøres 

vanskeligere; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at støtte den effektive 

brug af modfortællinger og 

afbødningsforanstaltninger via internettet; 

19. mener, at internetvirksomhederne 

gennem søgetjenesterne på internettet har 

magt til at fremme budskaber til 

forebyggelse af radikalisering; bemærker 

dog, at en årvågen indsats fra disse 

virksomheders side i et meget komplekst 

miljø kan være eller pludselig kan blive 

kontraproduktiv; konstaterer, at disse 

virksomheder hverken har demokratisk 

legitimitet eller er motiverede for at 

gennemføre opmærksomme, vedvarende 

overvågningsprocesser, der er 

nødvendige, for at sådanne aktiviteter kan 

udføres sikkert; opfordrer Kommissionen 

og medlemsstaterne til at støtte den 

effektive brug af modfortællinger og 

afbødningsforanstaltninger via internettet; 

Or. en 
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Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. understreger, at Europas 

mangfoldighed og multikulturelle samfund 

er en iboende del af dets sociale struktur og 

en væsentlig kulturel værdi; mener, at 

enhver politik til bekæmpelse af 

radikalisering skal være sensitiv og 

proportionel, således at de forskellige 

sociale samfundsstrukturer respekteres og 

styrkes; 

28. understreger, at Europas 

mangfoldighed og multikulturelle samfund 

er en iboende del af dets sociale struktur og 

en væsentlig kulturel værdi; mener, at 

enhver politik til voldelig radikalisering 

skal være sensitiv og proportionel, således 

at de forskellige sociale samfundsstrukturer 

respekteres og styrkes; opfordrer 

medlemsstaterne til at vedtage politikker 

baseret på fremme af retfærdighed og 

mere indflydelse til marginaliserede 

personer for at imødegå diskrimination og 

barrierer med strukturel fattigdom og 

samtidig styrke de demokratiske 

processer; 

Or. en 



 

AM\1079117DA.doc  PE571.050v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

18.11.2015 A8-0316/27 

Ændringsforslag  27 
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Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 
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Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. fremhæver betydningen af at 

kombinere afradikaliseringsprogrammer 

med foranstaltninger, som f.eks. etablering 

af partnerskaber med repræsentanter for 

samfundet, investeringer i sociale og lokale 

projekter, der sigter mod at imødegå 

økonomisk og geografisk marginalisering, 

og mentorordninger for fremmedgjorte og 

udstødte unge, som anses for at være i 

risiko for radikalisering; minder om, at 

alle medlemsstaterne er forpligtede til 

omhyggeligt at gennemføre EU's 

instrumenter til bekæmpelse af 

forskelsbehandling og til at træffe effektive 

foranstaltninger til at bekæmpe 

forskelsbehandling, hadefuld tale og 

hadforbrydelser som led i strategien for 

bekæmpelse af radikalisering; 

29. fremhæver betydningen af at 

kombinere afradikaliseringsprogrammer 

med foranstaltninger, som f.eks. etablering 

af partnerskaber med repræsentanter for 

samfundet, investeringer i sociale og lokale 

projekter, der sigter mod at imødegå 

økonomisk og geografisk marginalisering, 

og i ny byplanlægning, der er tilpasset 

ændringer i samfundet, og 

mentorordninger for fremmedgjorte og 

udstødte unge; minder om, at alle 

medlemsstaterne er forpligtede til 

omhyggeligt at gennemføre EU's 

instrumenter til bekæmpelse af 

forskelsbehandling og til at træffe effektive 

foranstaltninger til at bekæmpe 

forskelsbehandling, hadefuld tale og 

hadforbrydelser som led i strategien for 

bekæmpelse af radikalisering; 

Or. en 
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Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 
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Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina 

Anderson 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A 8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  30a. bifalder EU-omfattende initiativer 

med henblik på at imødegå mangler i 

forbindelse med gennemførelsen af 

politikker og praksis i forbindelse med 

integration af indvandrere, såsom 

"Integration Cities"-initiativet, der blev 

lanceret i 2006 af EUROCITIES og 

Kommissionen; 

Or. en 
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Anderson, Malin Björk 
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Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 35 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  35a. minder om, at den voksende 

islamofobi i Den Europæiske Union 

bidrager til, at muslimer udelukkes fra 

samfundet, hvilket kan give sårbare 

individer god grund til at slutte sig til 

voldelige ekstremistiske organisationer; 

mener, at islamofobi i Europa igen 

manipuleres af organisationer såsom 

Daesh med henblik på propaganda og 

rekruttering; anbefaler derfor, at der 

fastlægges europæiske rammer for 

vedtagelse af nationale strategier for 

bekæmpesle af islamofobi med henblik på 

også at bekæmpe diskrimination, der 

hindrer adgang til uddannelse, 

beskæftigelse og bolig; 

Or. en 
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for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 37 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  37a. modsætter sig den nuværende 

atmosfære, hvor der skabes en paranoid 

frygt med henblik på hurtigt at 

gennemføre flere 

terrorbekæmpelsesforanstaltninger, inden 

deres lovmæssige nødvendighed er blevet 

vurderet, eller der er foretaget en 

vurdering af de eksisterende 

terrorbekæmpelsesforanstaltninger; 

Or. en 
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Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 43 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  43a. mener, at bekæmpelse af handel med 

skydevåben bør være en prioritet for EU i 

kampen mod alvorlig og organiseret 

international kriminalitet; mener især, at 

samarbejdet må styrkes yderligere med 

hensyn til 

informationsudvekslingsmekanismer og 

sporbarhed og tilintetgørelse af forbudte 

våben; 

Or. en 
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Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina 
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Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 43 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  43b. kritiserer visse EU-medlemsstaters 

intensive våbenhandel med forskellige 

LAS-stater, hvor der hersker alvorlig 

undertrykkelse, såsom Saudi-Arabien, 

Egypten eller Marokko; opfordrer i denne 

forbindelse Rådet til at undersøge, 

hvorvidt der er sket brud på EU's 

adfærdskodeks for våbeneksport og til at 

indføre konsekvente foranstaltninger til at 

sikre, at denne kodeks efterleves fuldt ud 

af alle medlemsstater; opfordrer til 

suspension af og forbud mod al eksport af 

tåregas og udstyr til styring af 

menneskemængder til LAS-lande, indtil 

der er foretaget undersøgelser af, hvorvidt 

dette anvendes på upassende vis, og indtil 

de ansvarlige for en sådan upassende 

anvendelse er blevet draget til ansvar; 

Or. en 
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Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 45 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  45a. advarer mod fristelsen til at vende 

tilbage til den tidligere kortsigtede og 

ineffektive praksis med hemmelige aftaler 

med nogle autoritære regimer, som er 

medlem af Den Arabiske Liga, under 

påberåbelse af sikkerhed, stabilitet og 

bekæmpelse af voldelig ekstremisme; 

udtrykker bekymring over styrkelsen af 

samarbejdet med stærkt undertrykkende 

stater, som begår omfattende 

menneskerettighedskrænkelser på deres 

område, herunder benyttelse af dødsstraf 

for en lang række forskellige forbrydelser, 

tortur, fysisk afstraffelse, tilfældige 

eksekveringer og tilbageholdelser, 

omfattende retsforfølgning ved 

militærdomstole, hårde indgreb over for 

sociale protester og besættelse af andre 

områder; 

Or. en 
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Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 46 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  46a. mener, at EU bør ændre sin 

udenrigspolitik radikalt, navnlig sin 

strategi over for det sydlige 

Middelhavsområde, som led i den aktuelle 

revision af den europæiske 

naboskabspolitik (ENP), i lyset af dennes 

fiasko; opfordrer EU til at skabe en ny 

ramme for forbindelserne med disse lande 

og regioner, baseret på ikke-intervention i 

deres indre anliggender og respekt for 

deres suverænitet og med det formål at 

styrke udviklingen i naboregioner og 

fremme beskæftigelse og uddannelse, 

snarere end på "associeringsaftaler", der 

hovedsagelig tjener til at etablere 

frihandelsområder til gavn for 

erhvervslivets interesser på EU's side; 

Or. en 
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Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  48a. er bekymret over, at der fokuseres på 

militære "løsninger" i EU's 

terrorbekæmpelsespolitikker, hvilket 

resulterer i en lang række programmer 

for militær støtte til autoritære styrer, der 

sigter mod at styrke deres militære 

kapacitet, og derigennem støtter deres 

undertrykkende politikker; 

Or. en 

 

 


