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5.12.2018 A8-0374/7 

Ændringsforslag  7 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning R a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ra. der henviser til, at 

medlemsstaterne står over for en stigende 

trussel fra højreekstremistisk voldelig 

ekstremisme samt neofascistisk og 

nynazistisk vold rettet mod politiske 

modstandere, flygtninge og indvandrere, 

etniske og religiøse mindretal, LGBTQI-

personer, 

menneskerettighedsforkæmpere, aktivister 

og medlemmer af de retshåndhævende 

organer; 

Or. en 



 

AM\1171313DA.docx  PE631.562v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

5.12.2018 A8-0374/8 

Ændringsforslag  8 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning EK a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 EKa. der henviser til, at den globale 

trussel fra terrorisme til tider er blevet 

håndteret på internationalt plan gennem 

tvivlsomme militære aktioner samt 

udenretslige henrettelser og 

overførselsprogrammer, hvilket yderligere 

har bidraget til destabiliseringen af EU's 

naboregioner; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/9 

Ændringsforslag  9 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning FC c (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 FCa. der henviser til, at arten og 

omfanget af terrortruslen kræver 

målrettede og formålstjenlige 

terrorbekæmpelsespolitikker; der henviser 

til, at gennemførelsen heraf kræver fokus 

og effektivitet, som er politisk neutral; der 

henviser til, at der imidlertid er belæg for, 

at terrorbekæmpelsespolitikker, der er 

vedtaget i medlemsstaterne siden 2014, 

har haft en uforholdsmæssig stor 

indvirkning på retsstatsprincippet, de 

grundlæggende frihedsrettigheder, 

regulære grupper af politiske dissidenter 

og opfattelsen af mindretal; der henviser 

til, at fejlagtig anvendelse og misbrug af 

terrorbekæmpelsespolitikker kan give 

anledning til en følelse af uretfærdighed 

og trods over for offentlige myndigheder 

og i sidste ende vise sig at modarbejde 

bekæmpelsen af terrorisme; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/10 

Ændringsforslag  10 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 108 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 108a. afviser politikker, som fører til 

masseovervågning, og som er ineffektive, 

dyre og overtræder grundlæggende 

rettigheder; opfordrer derfor til en 

forøgelse af menneskelige snarere end 

teknologiske ressourcer og "målrettet 

overvågning", som forudsætter alvorligt 

belæg for mistanke, med mere 

menneskelig kapacitet til at behandle, 

analysere og reagere på de indsamlede 

efterretninger; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/11 

Ændringsforslag  11 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 223 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 223a. beklager det stigende antal 

tilfælde, hvor 

terrorbekæmpelsesforanstaltninger 

anvendes mod enkeltpersoner med meget 

få forbindelser til terrorisme eller ingen 

overhovedet; opfordrer medlemsstaterne 

til at afstå fra at anvende 

terrorbekæmpelsespolitikker til andre 

formål; opfordrer til en forbedret 

uddannelse af retshåndhævende 

personale på området for 

menneskerettigheder og til effektiv 

beskyttelse af whistleblowere; 

Or. en 

 

 


