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5.12.2018 A8-0374/7 

Изменение  7 

Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение С a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Сa. като има предвид, че 

държавите членки са изправени пред 

нарастваща заплаха от крайно десен 

насилнически екстремизъм, както и 

неофашистко и неонацистко насилие, 

насочени към политически опоненти, 

бежанци и имигранти, етнически и 

религиозни малцинства, ЛГБТИК 

лица, защитници на правата на 

човека, активисти и членове на 

правоприлагащи служби; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/8 

Изменение  8 

Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение ДК а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 ДКа. като има предвид, че 

глобалната заплаха от тероризъм в 

различни моменти е била предмет на 

мерки на международно равнище 

посредством спорни военни действия, 

както и  извънсъдебни убийства и 

програми за предаване, които 

допълнително допринесоха за 

дестабилизацията на съседните на 

ЕС региони; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/9 

Изменение  9 

Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение ЕВ а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 ЕВа. като има предвид, че 

естеството и нивото на 

терористичната заплаха изискват 

добре насочени и подходящи за целта 

политики за борба с тероризма; като 

има предвид, че тяхното изпълнение 

изисква фокусираност и 

ефективност, без влиянието на 

политически пристрастия; като има 

предвид обаче, че доказателствата 

сочат, че политиките за борба с 

тероризма, приети в държавите 

членки от 2014 г. насам, са оказали 

непропорционално въздействие върху 

принципите на правовата държава, 

основните свободи, законните групи 

на политически дисиденти и 

възприемането на малцинствата; 

като има предвид, че неправилното 

използване и злоупотребите на 

политиките за борба с тероризма 

може да доведат до усещане за 

несправедливост и незачитане спрямо 

публичните органи и в крайна сметка 

да се окажат контрапродуктивни за 

борбата с тероризма; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/10 

Изменение  10 

Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 108 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 108a. отхвърля политиките, водещи 

до масово наблюдение, като 

неефективни, скъпи и в нарушение на 

основните права; затова призовава за 

увеличаване по-скоро на човешките, 

отколкото на технологичните 

ресурси, и за „целево наблюдение“, 

което предполага сериозни основания 

за подозрение, с повече човешки 

ресурси за обработване, анализиране и 

реагиране на събраните 

разузнавателни данни; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/11 

Изменение  11 

Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 223 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 223a. изразява съжаление във връзка с 

нарастващия брой случаи, в които 

мерките за борба с тероризма се 

използват срещу физически лица с 

много малко или несъществуващи 

връзки с тероризма; призовава 

държавите членки да се въздържат 

от използване на мерки срещу 

тероризма за други цели; призовава за 

по-качествено обучение на 

служителите на правоприлагащите 

органи в областта на правата на 

човека и за ефективна закрила на 

лицата, които подават сигнали за 

нередности; 

Or. en 

 

 


