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Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Fa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Fa. Diskriminering av enskilda och 

begränsningar av deras friheter och 

rättigheter samt marginalisering och 

utanförskap är några av grundorsakerna 

till känslan av missnöje och maktlöshet 

hos många unga som lever i de 

förortsområden som drabbats av kraftiga 

nedskärningar i de medel som avsatts för 

samhällsarbete. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/20 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl G 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Radikalisering bör inte förknippas med 

någon särskild ideologi eller tro utan kan 

förekomma inom dem alla. 

G. Våldsbejakande radikalisering bör inte 

förknippas med någon särskild ideologi 

eller tro utan kan förekomma inom dem 

alla, och religion utgör inte, och kan inte 

utgöra, en fullständig identitet för den 

enskilde. Att se en person som fastkilad i 

en enda kategori innebär ett förbiseende 

av det komplexa samspelet mellan olika 

grupper och olika lojaliteter, så att man 

ersätter människolivets stora rikedom med 

en kringskuren formel som hårdnackat 

säger att varje individ befinner sig i 

endast en kategori. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/21 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ga (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ga. Ett av de argument som används av 

våldsbejakande extremister när dessa 

rekryterar unga människor är att 

islamofobin ökar till följd av åratal av 

krig mot terrorismen, och att Europa inte 

längre är en plats där muslimer är 

välkomna eller kan leva på lika villkor 

och utöva sin religion utan att bli 

diskriminerade och stigmatiserade. Detta 

kan leda till en känsla av sårbarhet, 

aggressiv ilska, frustration, ensamhet och 

isolering från samhället. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/22 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt -1 (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  -1. Europaparlamentet fördömer, mot 

bakgrund av de dramatiska händelserna 

i Paris, de dödliga attackerna och 

uttrycker sitt djupa deltagande och sin 

solidaritet med offren och deras anhöriga, 

samtidigt som det på nytt framhåller 

behovet att ta ställning mot våld. 

Parlamentet fördömer också de 

stereotypa, främlingsfientliga och 

rasistiska budskap och metoder som 

används av enskilda personer och 

kollektiva myndigheter och som direkt 

eller indirekt kopplar terroristattackerna 

till de flyktingar som för närvarande flyr 

från sina länder på jakt efter en säkrare 

plats eftersom krigs- och våldshandlingar 

dagligen förekommer i deras hemländer. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/23 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet avvisar den falska 

dikotomin säkerhet kontra frihet. 

Parlamentet anser att individuell frihet 

och respekt för de grundläggande 

rättigheterna är en grundval och en 

förutsättning för säkerhet i varje 

samhälle. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/24 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  2a. Europaparlamentet ställer sig mycket 

kritiskt till hur de senaste årens olika 

västerländska ingripanden främjat 

enskilda personers radikalisering, särskilt 

i Afghanistan, Mellanöstern och länderna 

i det södra grannskapet. Parlamentet 

betonar att en sådan politik främjar – 

i stället för att motverka – terrorism. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/25 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet anser att 

internetbranschen och 

internetleverantörerna genom 

söktjänsterna på nätet framöver måste göra 

det möjligt att främja innehåll som 

förebygger radikalisering i syfte att 

motverka terroristpropaganda. En 

särskild europeisk samarbetsenhet bör 

inrättas inom Europol för att sprida god 

praxis i medlemsstaterna och fortlöpande 

samarbeta med internetoperatörerna, 

i syfte att lyfta fram innehåll som 

motverkar hat- och terroristpropaganda 

och på så sätt försvåra radikalisering via 

internet. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

stödja en effektiv användning av 

motbudskap och begränsningsåtgärder via 

internet. 

19. Europaparlamentet anser att 

internetföretagen genom söktjänsterna på 

nätet har kapacitet att främja innehåll som 

förebygger radikalisering. I en mycket 

komplex miljö kan dock sådana företags 

självsvåldiga åtgärder vara, eller plötsligt 

bli, kontraproduktiva. Parlamentet 

konstaterar att dessa företag inte har vare 

sig den demokratiska legitimiteten eller 

motivationen att sörja för den fortlöpande 

noggranna granskning som krävs för att 

sådana åtgärder ska kunna vidtas på ett 

säkert sätt. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

stödja en effektiv användning av 

motbudskap och begränsningsåtgärder via 

internet. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/26 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 28 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet poängterar att 

Europas mångfald och multikulturella 

lokalsamhällen utgör en del av vår 

samhällsväv och är en mycket viktig 

kulturell tillgång. Alla strategier för att 

hantera radikalisering måste vara lyhörda 

och proportionerliga, så att den skiftande 

samhällsväven bland olika grupper 

respekteras och stärks. 

28. Europaparlamentet poängterar att 

Europas mångfald och multikulturella 

lokalsamhällen utgör en del av vår 

samhällsväv och är en mycket viktig 

kulturell tillgång. Alla strategier för att 

hantera våldsbejakande radikalisering 

måste vara lyhörda och proportionerliga, så 

att den skiftande samhällsväven bland olika 

grupper respekteras och stärks. 

Medlemsstaterna uppmanas att anta 

strategier baserade på främjande av lika 

behandling av och egenmakt för 

marginaliserade individer, så att man tar 

itu med hinder i form av diskriminering 

och strukturell fattigdom samtidigt som 

man stärker de demokratiska processerna. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/27 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 29 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet framhåller vikten av 

att kombinera olika 

avradikaliseringsprogram med åtgärder 

som t.ex. att etablera partnerskap med 

företrädare för lokalsamhällen, investera i 

sociala projekt och närområdesprojekt 

i syfte att förhindra ekonomisk och 

geografisk marginalisering samt skapa 

mentorssystem riktade till alienerade 

ungdomar i utanförskap vilka riskerar att 

bli radikaliserade. Parlamentet påminner 

om att samtliga medlemsstater är skyldiga 

att i vederbörlig ordning genomföra EU:s 

instrument mot diskriminering och vidta 

ändamålsenliga åtgärder för att ta itu med 

diskriminering, hatpropaganda och hatbrott 

som en del av strategin mot radikalisering. 

29. Europaparlamentet framhåller vikten av 

att kombinera olika 

avradikaliseringsprogram med åtgärder 

som t.ex. att etablera partnerskap med 

företrädare för lokalsamhällen, investera 

såväl i sociala projekt och 

närområdesprojekt i syfte att förhindra 

ekonomisk och geografisk marginalisering 

som i ny stadsplanering anpassad efter de 

samhälleliga förändringarna samt skapa 

mentorssystem riktade till alienerade 

ungdomar i utanförskap. Parlamentet 

påminner om att samtliga medlemsstater är 

skyldiga att i vederbörlig ordning 

genomföra EU:s instrument mot 

diskriminering och vidta ändamålsenliga 

åtgärder för att ta itu med diskriminering, 

hatpropaganda och hatbrott som en del av 

strategin mot radikalisering. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/28 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 30a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  30a. Europaparlamentet välkomnar EU-

övergripande initiativ som syftar till att 

hantera luckorna i genomförandet av 

strategier och metoder för integration av 

invandrare, såsom initiativet ”Integrating 

Cities”, som Eurocities och kommissionen 

inledde 2006. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/29 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 35a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  35a. Europaparlamentet påminner om att 

den ökande islamofobin i Europeiska 

unionen bidrar till att muslimer utestängs 

från samhället, vilket skulle kunna skapa 

ett tydligt incitament för sårbara individer 

att ansluta sig till våldsbejakande 

extremistorganisationer. Islamofobin i 

Europa utnyttjas i sin tur av 

organisationer som Daish i 

propagandasyfte och för rekrytering. 

Parlamentet rekommenderar därför att 

det antas en europeisk ram för antagande 

av nationella strategier för bekämpning 

av islamofobi, även i syfte att hantera 

diskriminering som hindrar tillgång till 

utbildning, sysselsättning och bostäder. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/30 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 37a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  37a. Europaparlamentet motsätter sig det 

rådande klimat där man skapar 

överdriven rädsla för att snabbt kunna 

vidta fler åtgärder mot terrorism innan 

man utvärderat om de är rättsligt 

nödvändiga eller gjort en bedömning av 

de åtgärder mot terrorism som redan är 

i kraft. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/31 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 43a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  43a. Europaparlamentet anser att 

bekämpning av olaglig vapenhandel bör 

vara en prioriterad fråga för EU i kampen 

mot grov och organiserad internationell 

brottslighet. Parlamentet anser 

i synnerhet att samarbetet måste stärkas 

ytterligare i fråga om mekanismer för 

informationsutbyte samt spårbarhet och 

förstörelse av förbjudna vapen. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/32 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 43b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  43b. Europaparlamentet kritiserar 

kraftfullt den intensiva vapenhandel som 

vissa medlemsstater i EU bedriver med ett 

antal mycket repressiva länder som är 

medlemmar av Arabförbundet, t.ex. 

Saudiarabien, Egypten och Marocko. 

Parlamentet uppmanar i detta avseende 

rådet att undersöka huruvida EU:s 

uppförandekod om vapenexport kränkts 

och att anta stränga åtgärder så att denna 

kod respekteras fullt ut av samtliga 

medlemsstater. Parlamentet begär att 

exporten av tårgas och utrustning för att 

kontrollera folkmassor till 

Arabförbundets medlemsstater avbryts 

och förbjuds tills det har utretts i vilken 

utsträckning sådana produkter används 

på ett orättmätigt sätt och tills de 

ansvariga för sådan orättmätig 

användning har ställts till svars. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/33 

Ändringsförslag  33 

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

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 45a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  45a. Europaparlamentet varnar för 

frestelsen att återgå till de tidigare, 

kortsiktiga och ineffektiva formerna av 

samverkan med vissa auktoritära regimer 

som är medlemmar av Arabförbundet med 

hänvisning till säkerhet, stabilitet och 

bekämpning av våldsbejakande 

extremism. Parlamentet är oroat över det 

stärkta samarbetet med stater som utövar 

kraftigt förtryck och gör sig skyldiga till 

utbredda människorättskränkningar i 

sina länder, bland annat genom 

tillämpning av dödsstraff för en rad olika 

brott, tortyr, fysisk bestraffning, 

godtyckliga avrättningar och 

frihetsberövanden, massrättegångar i 

militärdomstolar, kraftåtgärder mot 

sociala protester och ockupation av andra 

territorier. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/34 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 46a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  46a. Europaparlamentet anser att EU bör 

göra en genomgripande översyn av sin 

utrikespolitik, i synnerhet strategin 

gentemot södra Medelhavsområdet, som 

en del av den pågående översynen av den 

europeiska grannskapspolitiken (EGP), 

med tanke på att denna strategi 

misslyckats. EU bör upprätta nya ramar 

för förbindelserna med dessa länder och 

regioner utifrån principen om icke-

ingripande i länders inhemska 

angelägenheter och respekt för deras 

suveränitet, och med syftet att stödja 

utvecklingen i grannskapsregionerna och 

främja sysselsättning och utbildning, 

i stället för att basera förbindelserna på 

associeringsavtal som först och främst 

bidrar till att upprätta frihandelsområden 

som gagnar företagsintressen i Europa. 

Or. en 
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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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer 

2015/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 48a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  48a. Europaparlamentet är oroat över 

fokuseringen på militära ”lösningar” 

i EU:s politik för terrorismbekämpning, 

som resulterar i ett antal militära 

stödprogram för auktoritära regimer vilka 

syftar till att stärka deras militära 

kapacitet och därigenom stöder dessa 

regimers repressiva politik. 

Or. en 

 

 


