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18.11.2015 A8-0316/19 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Fa. întrucât discriminarea și restricțiile 

privind libertățile și drepturile 

persoanelor, precum și marginalizarea și 

neglijarea reprezintă unele dintre 

principale cauze ale nemulțumirii și ale 

sentimentelor de neputință ale multor 

tineri care trăiesc în suburbii; întrucât 

aceste zone suburbane au fost afectate de 

reducerile severe ale fondurilor alocate 

pentru activitățile din comunitate; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/20 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât radicalizarea nu trebuie asociată 

cu nicio ideologie sau credință, dar poate 

să apară în oricare dintre acestea; 

G. întrucât radicalizarea violentă nu trebuie 

asociată cu nicio ideologie sau credință, dar 

poate să apară în oricare dintre acestea și 

întrucât religia nu este, și nu poate fi, 

identitatea atotcuprinzătoare a unei 

persoane, iar clasificarea rigidă a unei 

persoane într-o singură și unică categorie 

nu reflectă intersectarea complexă a mai 

multor grupuri și a mai multor loialități, 

înlocuind plenitudinea vieții umane cu o 

formulă circumscrisă care insistă că 

fiecare persoană este „situată” doar într-

un singur compartiment;  

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

18.11.2015 A8-0316/21 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ga. întrucât unul dintre argumentele 

folosite de extremiștii violenți în 

recrutarea tinerilor este creșterea 

sentimentelor islamofobice, după ani 

întregi de război împotriva terorii și că 

Europa nu mai este un loc în care 

musulmanii sunt bineveniți sau pot trăi 

egali și își pot practica credința fără 

discriminare și stigmatizare; întrucât 

acest lucru poate duce la sentimente de 

vulnerabilitate, furie agresivă, frustrare, 

singurătate si izolare de societate; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/22 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul -1 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  –1. în contextul evenimentelor dramatice 

de la Paris, condamnă atacurile criminale 

și își exprimă condoleanțele și 

solidaritatea cu victimele și familiile lor, 

reafirmând în același timp necesitatea de 

a se opune violenței; condamnă, de 

asemenea, utilizarea stereotipurilor, a 

discursului și a practicilor xenofobe și 

rasiste de către autorități, la nivel 

individual sau colectiv, care, direct sau 

indirect, leagă atacurile teroriste de 

refugiații care fug acum din țările lor în 

căutarea unui loc mai sigur, lăsând în 

urmă războiul și violențele care se petrec 

zilnic în țările lor de origine; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/23 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. respinge falsa dihotomie securitate - 

libertate; consideră că libertatea 

individuală și respectarea drepturilor 

fundamentale reprezintă o componentă 

esențială și o condiție prealabilă pentru 

garantarea securității în orice societate; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/24 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. are o poziție deosebit de critică față de 

rolul pe care l-au jucat diferitele 

intervenții din ultimii ani ale statelor 

occidentale în agravarea radicalizării a 

unor persoane, în special în Afganistan, 

Orientul Mijlociu și în țările din 

vecinătatea sudică; subliniază că astfel de 

politici în loc să combată, de fapt 

promovează terorismul; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/25 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. consideră că industria internetului și 

furnizorii de servicii, prin referențierea pe 

internet, trebuie de acum înainte să facă 

posibilă promovarea mesajelor de 

prevenire a radicalizării menite să 

contracareze mesajele care fac apologia 

terorismului; consideră că ar trebui 

înființată o unitate specială de cooperare 

europeană în cadrul Europol, în vederea 

schimbului de bune practici în statele 

membre, cooperând totodată permanent 

cu operatorii de internet pentru a scoate 

în evidență mesajele care permit 

contrabalansarea discursului de incitare 

la ură și a apologiei terorismului, făcând 

astfel mai dificilă radicalizarea prin 

intermediul internetului; invită Comisia și 

statele membre să sprijine utilizarea eficace 

a contradiscursurilor și a măsurilor de 

atenuare prin intermediul internetului; 

19. consideră că, prin referențierea pe 

internet, firmele de internet au capacitatea 

de a promova mesaje de prevenire a 

radicalizării; constată totuși că, într-un 

mediu foarte complex, orice acțiune de 

supraveghere a unor astfel de firme ar 

putea fi sau ar putea deveni, brusc, 

contraproductivă; observă că astfel de 

firme nu au nici legitimitatea democratică 

și nici motivația de a implementa 

procesele de supraveghere continuă 

atentă, necesare pentru desfășurarea în 

condiții de siguranță a unor astfel de 

activități; invită Comisia și statele membre 

să sprijine utilizarea eficace a 

contradiscursurilor și a măsurilor de 

atenuare prin intermediul internetului; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/26 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. subliniază faptul că diversitatea 

Europei și comunitățile sale multiculturale 

constituie o parte integrantă a structurii 

sale sociale și reprezintă un bun cultural 

esențial; consideră că orice politică privind 

combaterea radicalizării trebuie să fie 

sensibilă și proporțională, astfel încât să 

respecte și să consolideze structura socială 

diversă a comunităților; 

28. subliniază faptul că diversitatea 

Europei și comunitățile sale multiculturale 

constituie o parte integrantă a structurii 

sale sociale și reprezintă un bun cultural 

esențial; consideră că orice politică privind 

combaterea radicalizării violente trebuie să 

fie precisă și proporțională, astfel încât să 

respecte și să consolideze diversitatea 

socială a comunităților; invită statele 

membre să adopte politici care au la bază 

promovarea echității și capacitarea 

persoanelor marginalizate, pentru a 

contesta barierele discriminării și sărăciei 

structurale, consolidând în același timp 

procesele democratice; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/27 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. subliniază importanța de a combina 

programe de deradicalizare cu măsuri cum 

ar fi stabilirea de parteneriate cu 

reprezentanți ai comunității, investirea în 

proiecte sociale și de vecinătate menite să 

pună capăt marginalizării economice și 

geografice și în programe de îndrumare 

dedicate tinerilor excluși sau izolați, 

considerați ca fiind expuși riscului de 

radicalizare; reamintește că toate statele 

membre au obligația de a pune cu diligență 

în aplicare instrumentele UE 

antidiscriminare și să ia măsuri efective de 

combatere a discriminării, a incitării la ură 

și a infracțiunilor motivate de ură, ca parte 

a strategiei împotriva radicalizării; 

29. subliniază că este important să se 

combine programe de deradicalizare cu 

măsuri cum ar fi stabilirea de parteneriate 

cu reprezentanți ai comunității, investiții în 

proiecte sociale și de vecinătate menite să 

pună capăt marginalizării economice și 

geografice și într-o planificare urbană 

adaptată schimbărilor sociale, precum și 

în scheme de mentorat dedicate tinerilor 

excluși sau izolați; reamintește că toate 

statele membre au obligația de a pune cu 

diligență în aplicare instrumentele UE 

antidiscriminare și să ia măsuri efective de 

combatere a discriminării, a incitării la ură 

și a infracțiunilor motivate de ură, ca parte 

a strategiei împotriva radicalizării; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/28 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  30a. salută inițiativele la nivelul UE 

vizând diferențele mari în implementarea 

politicilor și practicilor de integrare a 

imigranților , cum ar fi inițiativa 

„Integrating Cities”, lansată în 2006 de 

EUROCITIES și Comisie; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

18.11.2015 A8-0316/29 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  35a. reamintește că amplificarea 

islamofobiei în Uniunea Europeană 

contribuie la excluderea musulmanilor 

din societate, ceea ce ar putea oferi 

motivații solide persoanelor vulnerabile 

de a se alătura organizațiilor extremiste 

violente; consideră că islamofobia în 

Europa este, la rândul său, manipulată de 

organizații precum Da’esh în scopuri de 

propagandă și recrutare; recomandă, prin 

urmare, adoptarea unui cadru european 

pentru adoptarea de strategii naționale de 

combatere a islamofobiei, pentru a 

combate discriminarea ce împiedică 

accesul la educație, la locuri de muncă și 

la locuințe; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/30 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  37a. se opune atmosferei actuale de 

creare a unei frici paranoice pentru a 

justifica adoptarea accelerată a unor noi 

măsuri de combatere a terorismului, fără 

ca, în prealabil, să se evalueze necesitatea 

acestor măsuri din punct de vedere juridic 

sau să se realizeze o evaluare generală a 

măsurilor de combatere a terorismului 

aflate în vigoare; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/31 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  43a. consideră că combaterea traficului 

de arme ar trebui să reprezinte o prioritate 

pentru UE în eforturile sale de combatere 

a criminalității internaționale grave și 

organizate; consideră, în special, că 

trebuie consolidată și mai mult 

cooperarea în ceea ce privește 

mecanismele de schimb de informații și 

trasabilitatea, precum și distrugerea 

armelor interzise; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/32 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  43b. critică în termeni duri comerțul 

intensiv cu armament practicat de unele 

state membre ale UE cu diverse state 

membre ale Ligii Statelor Arabe, cu 

regimuri foarte represive, cum ar fi 

Arabia Saudită, Egipt și Maroc; invită, în 

acest sens, Consiliul să verifice dacă au 

avut loc încălcări ale Codului de conduită 

al UE privind exporturile de armament și 

să adopte măsuri stricte pentru a asigura 

respectarea codului de toate statele 

membre; cere suspendarea și interzicerea 

exporturilor de gaze lacrimogene și de 

materiale pentru controlul mulțimilor 

către țările din LSA până la finalizarea 

investigațiilor privind utilizarea 

necorespunzătoare a acestora și până la 

tragerea la răspundere a persoanelor 

responsabile de utilizarea lor 

necorespunzătoare; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

 

18.11.2015 A8-0316/33 

Amendamentul  33 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  45a. avertizează în legătură cu tentația de 

a reveni la practicile anterioare, limitate și 

ineficace, de complicitate cu o serie de 

regimuri autoritare, membre ale Ligii 

Statelor Arabe, în numele securității, 

stabilității și al combaterii manifestărilor 

extremiste violente; își exprimă 

preocuparea cu privire la consolidarea 

cooperării cu state extrem de represive, 

care comit încălcări ale drepturilor 

omului la scară largă, precum aplicarea 

pedepsei capitale pentru o gamă largă de 

infracțiuni, tortura, pedepsele fizice, 

execuțiile și detențiile, procesele militare 

în masă, represiunea protestelor sociale 

sau ocuparea altor teritorii; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/34 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  46a. consideră că UE trebuie să își 

revizuiască în totalitate politica sa 

externă, în special strategia față de țările 

din sudul Mediteranei, în contextul 

procesului curent de revizuire a Politicii 

europene de vecinătate (PEV), având în 

vedere eșecul acestei politici; cere Uniunii 

Europene să stabilească un nou cadru de 

relații cu aceste țări și regiuni, bazat pe 

principiul neintervenției în afacerile lor 

interne și pe respectarea suveranității lor, 

care va urmări sprijinirea dezvoltării 

regiunilor limitrofe și stimularea ocupării 

forței de muncă și a educației, în locul 

încheierii unor „acorduri de asociere” al 

căror scop principal este înființarea de 

zone de liber-schimb, care servesc 

intereselor corporațiilor europene; 

Or. en 
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Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  48a. își exprimă preocuparea în legătură 

cu accentul pus pe „soluțiile” militare în 

cadrul politicilor UE de combatere a 

terorismului, acest lucru reflectându-se în 

numeroasele programe de asistență 

militară menite să le consolideze 

capacitățile militare și care promovează 

astfel politicile lor represive; 

Or. en 

 

 


