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18.11.2015 A8-0316/19 

Pakeitimas 19 

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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

F a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Fa. kadangi diskriminavimas ir asmenų 

teisių ir laisvių apribojimai, taip pat 

marginalizacija ir nusikalstama veikla, 

yra vienos iš pagrindinių priežasčių dėl 

kurių kyla daugelio priemiesčiuose 

gyvenančių jaunų žmonių 

nepasitenkinimas ir iš jų atimamos galios 

ir kadangi šios priemiesčių teritorijos 

nukentėjo nuo didelio bendruomenės 

veiklai skirtų lėšų sumažinimo; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/20 

Pakeitimas 20 

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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

G konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

G. kadangi radikalėjimo negalima sieti su 

jokia ideologija ar tikėjimu, nes šis 

reiškinys gali plisti bet kurioje terpėje; 

G. kadangi smurtinio radikalėjimo 

negalima sieti su jokia ideologija ar 

tikėjimu, nes šis reiškinys gali plisti bet 

kurioje terpėje ir kadangi religija nėra ir 

negali būti visa apimanti asmens tapatybė 

ir negali įsprausti žmogaus į vieną ir 

vienintelę kategoriją, negali panaikinti 

sudėtingo daugelio grupių ir daugialypio 

lojalumo tarpusavio susipynimo, 

pakeičiant visą žmogaus gyvenimo 

įvairialypumą ribota formule, pagal kurią 

reikalaujama, kad kiekvienas asmuo 

priklausytų tik vienam skyreliui; 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

18.11.2015 A8-0316/21 

Pakeitimas 21 

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

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

G a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ga. kadangi vienas iš smurtinių 

ekstremistų naudojamų argumentų 

verbuojant jaunimą yra tas, kad po karo 

su terorizmu sustiprėjo islamofobija ir kad 

Europa nebėra ta vieta, kurioje 

musulmonai yra laukiami arba gali 

gyventi lygiomis teisėmis ir praktikuoti 

savo tikėjimą be diskriminacijos ir 

stigmatizacijos; kadangi tai gali sukelti 

pažeidžiamumo, agresyvaus pykčio, 

nepasitenkinimo, vienišumo ir atskirties 

nuo visuomenės jausmus; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/22 

Pakeitimas 22 

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

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

-1 dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  –1. atsižvelgdamas į dramatiškus įvykius 

Paryžiuje, smerkia žudikiškus išpuolius ir 

reiškia užuojautą aukoms ir jų šeimoms 

bei su jomis solidarizuojasi, dar kartą 

patvirtindamas, kad reikia priešintis 

smurtui; taip pat smerkia stereotipų 

naudojimą, ksenofobines ir rasistines 

kalbas ir praktikas, kurias vykdo atskiros 

ir kolektyvinės valdžios institucijos, 

tiesiogiai arba netiesiogiai siedamos 

teroristinius išpuolius su pabėgėliais, 

kurie ieškodami saugesnių vietų šiuo 

metu bėga iš savo šalių nuo karo ir 

smurto veiksmų, kurie jų kilmės šalyse 

vyksta kiekvieną dieną; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/23 

Pakeitimas 23 

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

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Lola 

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

Kuneva, Martina Anderson 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1a. nepritaria klaidingai takoskyrai, kad 

reikia rinktis arba saugumą, arba laisvę; 

mano, kad asmens laisvė ir pagarba 

pagrindinėms teisėms yra bet kokios 

visuomenės saugumo pagrindas ir 

išankstinė sąlyga; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/24 

Pakeitimas 24 

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

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Lola 

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

Kuneva, Martina Anderson, Malin Björk 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  2a. labai kritiškai vertina įvairių Vakarų 

intervencijų per pastaruosius metus 

vaidmenį skatinant asmenų radikalizaciją, 

visų pirma Afganistane, Artimuosiuose 

Rytuose ir pietų kaimynystės šalyse; 

pabrėžia, kad vykdant tokią politiką 

terorizmas skatinamas, o ne su juo 

kovojama; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/25 

Pakeitimas 25 

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

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

Peñas, Martina Anderson 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. pažymi, jog klasifikuodami interneto 

tinklalapius interneto sektorius ir paslaugų 

teikėjai gali užtikrinti, kad informacija apie 

radikalėjimo prevenciją būtų pateikiama 

kaip vertingesnė už informaciją, kuria 

ginamas terorizmas; mano, kad Europolo 

struktūroje reikėtų sukurti specialų 

Europos bendradarbiavimo padalinį 

siekiant dalintis gerąja patirtimi 

valstybėse narėse, taip pat nuolat 

bendradarbiaujant su interneto 

operatoriais, siekiant atkreipti dėmesį į 

informaciją, leidžiančią atsverti teiginius, 

kuriais kurstoma neapykanta ir ginamas 

terorizmas, ir taip sudaryti blogesnes 

sąlygas radikalėjimui plisti internetu; 

ragina Komisiją ir valstybes nares remti 

veiksmingus atitinkamus atsakomuosius 

teiginius ir poveikio mažinimo priemones 

internetu; 

19. mano, jog klasifikuodamos interneto 

tinklalapius interneto bendrovės gali 

užtikrinti, kad informacija apie 

radikalėjimo prevenciją būtų pateikiama 

kaip vertingesnė; vis dėlto pažymi, kad 

esant labai sudėtingai padėčiai tokių 

bendrovių stebėjimo veiksmai galėtų turėti 

priešingą poveikį arba galėtų staiga duoti 

priešingų rezultatų; pažymi, kad tokios 

bendrovės neturi demokratinio teisėtumo 

ar motyvacijos vykdyti tinkamą peržiūros 

procesą, kurio reikia, kad tokie veiksmai 

būtų atliekami saugiai; ragina Komisiją ir 

valstybes nares remti veiksmingus 

atitinkamus atsakomuosius teiginius ir 

poveikio mažinimo priemones internetu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/26 

Pakeitimas 26 

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

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. pabrėžia, kad Europos įvairovė ir jos 

daugiakultūrės bendruomenės – 

neatskiriama jos socialinio audinio dalis ir 

itin svarbus jos kultūrinis pranašumas; 

mano, kad bet kokia kovos su radikalėjimu 

politika turi būti jautri ir proporcinga, taigi 

turi būti atsižvelgiama į įvairų 

bendruomenių socialinį audinį ir jis turi 

būti stiprinamas; 

28. pabrėžia, kad Europos įvairovė ir jos 

daugiakultūrės bendruomenės – 

neatskiriama jos socialinio audinio dalis ir 

itin svarbus jos kultūrinis pranašumas; 

mano, kad bet kokia kovos su smurtiniu 

radikalėjimu politika turi būti jautri ir 

proporcinga, taigi turi būti atsižvelgiama į 

įvairų bendruomenių socialinį audinį ir jis 

turi būti stiprinamas; ragina valstybes 

nares patvirtinti politiką, kuri būtų 

grindžiama lygybės skatinimu ir 

marginalizuojamų asmenų įgalinimu, 

siekiant pašalinti kliūtis, trukdančias 

įveikti diskriminaciją ir struktūrinį 

skurdą, kartu stiprinant demokratinius 

procesus; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/27 

Pakeitimas 27 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

29. pabrėžia, kad svarbu derinti 

deradikalizavimo programas ir kietas 

priemones, pvz., steigti partnerystes su 

bendruomenės atstovais, investuoti į 

socialinius ir kaimynystės projektus, 

skirtus išstūmimo į socialinį ir geografinį 

užribį prevencijai, ir įgyvendinti atskirtam 

jaunimui, kuriam, kaip manoma, yra 

iškilusi radikalėjimo rizika, skirtas 

kuravimo programas; primena, kad visos 

valstybės narės privalo tinkamai 

įgyvendinti ES kovos su diskriminacija 

priemones ir įgyvendinant kovos su 

radikalėjimu strategiją imtis efektyvių 

veiksmų kovojant su diskriminacija, 

neapykantos kalba ir nusikaltimais; 

29. pabrėžia, kad svarbu derinti 

deradikalizavimo programas ir priemones, 

pvz., steigti partnerystes su bendruomenės 

atstovais, investuoti į socialinius ir 

kaimynystės projektus, skirtus išstūmimo į 

socialinį ir geografinį užribį prevencijai, ir 

į naujovišką miestų planavimą, pritaikytą 

prie visuomenės pokyčių, ir į kuravimo 

programas, skirtas susvetimėjusiam ir 
atskirtam jaunimui; primena, kad visos 

valstybės narės privalo tinkamai 

įgyvendinti ES kovos su diskriminacija 

priemones ir įgyvendinant kovos su 

radikalėjimu strategiją imtis efektyvių 

veiksmų kovojant su diskriminacija, 

neapykantos kalba ir nusikaltimais; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/28 

Pakeitimas 28 

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

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, 

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

Anderson 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  30a. palankiai vertina ES masto 

iniciatyvas, kuriomis siekiama pašalinti 

migrantų integracijos politikos 

įgyvendinimo spragas, ir tokias praktikas, 

kaip, pavyzdžiui, EUROCITIES ir 

Komisijos 2006 m. pradėtą iniciatyvą 

„Miestų integracija“; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/29 

Pakeitimas 29 

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

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, 

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

Anderson, Malin Björk 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  35a. primena, kad islamofobijos 

stiprėjimas Europos Sąjungoje prisideda 

prie musulmonų atskirties nuo 

visuomenės, o tai gali sudaryti palankias 

sąlygas pažeidžiamų asmenų 

prisijungimui prie ekstremistų 

organizacijų; mano, kad tokios 

organizacijos, kaip „Da'esh“, 

propagandos ir verbavimo tikslais 

manipuliuoja islamofobija Europoje; 

todėl rekomenduoja patvirtinti Europos 

Sąjungos sistemą, kuria vadovaujantis 

būtų priimtos nacionalinės kovos su 

islamofobija strategijos, siekiant taip pat 

kovoti su diskriminacija, kuri riboja 

galimybes naudotis švietimo sistema, gauti 

darbą ar apsigyventi; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/30 

Pakeitimas 30 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania 

González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

37 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  37a. nepritaria dabartinei aplinkai, 

kurioje kuriama paranojiška baimė 

siekiant skubiai nustatyti dar daugiau 

kovos su terorizmu priemonių prieš 

nusprendžiant, ar jos teisiniu požiūriu yra 

būtinos, ar prieš įvertinant visas 

dabartines kovos su terorizmu priemones; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/31 

Pakeitimas 31 

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

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

43 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  43a. mano, kad kova su neteisėta ginklų 

prekyba turėtų būti prioritetinė sritis ES 

kovojant su rimtu organizuotu 

tarptautiniu nusikalstamumu; mano, kad 

visų pirma reikia stiprinti 

bendradarbiavimą keitimosi informacija 

mechanizmų ir draudžiamų ginklų 

atsekamumo ir sunaikinimo srityse; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/32 

Pakeitimas 32 

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

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, 

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

Anderson 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

43 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  43b. griežtai smerkia intensyvią prekybą 

ginklais, kurią vykdo tam tikros ES 

valstybės narės su keletu labai represinių 

Arabų Valstybių Lygos (AVL) valstybių, 

pvz., Saudo Arabija ir Egiptu ir Maroku; 

atsižvelgdamas į tai, ragina Tarybą 

patikrinti, ar niekaip nebuvo pažeistas ES 

elgesio kodeksas ginklų eksporto srityje, ir 

priimti griežčiausias priemones siekiant 

užtikrinti, kad visos valstybės narės 

visapusiškai laikytųsi šio kodekso; ragina 

nutraukti ir uždrausti ašarinių dujų ir 

minios kontroliavimo priemonių eksportą 

į Arabų Valstybių Lygos šalis, kol bus 

atlikti tyrimai dėl jų netinkamo naudojimo 

ir kol bus patraukti atsakomybėn tokio 

netinkamo naudojimo kaltininkai; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/33 

Pakeitimas 33 

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

Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  45a. įspėja dėl polinkio grįžti prie 

ankstesnės trumparegiškos ir 

neveiksmingos slaptų susitarimų su 

autoritarinių režimų valstybėmis, kurios 

priklauso Arabų Valstybių Lygai, 

praktikos saugumo, stabilumo ir kovos su 

smurtiniu ekstremizmu vardan; reiškia 

susirūpinimą dėl bendradarbiavimo su 

labai represinėmis valstybėmis, kuriose 

plačiai pažeidžiamos žmogaus teisės, 

įskaitant mirties bausmės taikymą už 

platų nusikaltimų spektrą, kankinimus, 

fizines bausmes, savavališkus mirties 

bausmės vykdymus ir sulaikymus, 

masinius karinius teismus, socialinių 

protestų slopinimą ir kitų teritorijų 

okupaciją; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/34 

Pakeitimas 34 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  46a. mano, kad ES turėtų smarkiai 

pakeisti savo išorės politiką, visų pirma 

savo pietų Viduržemio jūros strategiją, 

šiuo metu vykdydama Europos 

kaimynystės politikos peržiūrą, nes ši 

politika nepasiteisino; ragina ES, užuot 

sudarius asociacijos susitarimus, kurie 

visų pirma nukreipti į laisvosios prekybos 

zonų, naudingų Europos bendrovių 

interesams, kūrimą, nustatyti naują 

santykių su šiomis šalimis ir regionais 

sistemą, paremtą nesikišimu į vidaus 

reikalus ir pagarba jų suverenumui ir 

skirtą kaimyninių regionų vystymuisi 

remti ir užimtumui bei švietimui skatinti; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/35 

Pakeitimas 35 

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

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  48a. yra susirūpinęs dėl to, kad ES kovos 

su terorizmu politikos strategijose 

didžiausias dėmesys skiriamas kariniams 

„sprendimams“, dėl jų kuriama daug 

autoritariniams režimams skirtų karinės 

paramos programų, kuriomis siekiama 

stiprinti jų karinius pajėgumus ir taip 

remiama jų represinė politika; 

Or. en 

 

 


