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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0374/7 

Módosítás  7 

Eva Joly 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

R a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ra. mivel a tagállamoknak egyre 

nagyobb veszélyt jelentő szélsőjobboldali, 

erőszakos szélsőségességgel és újfasiszta 

és neonáci erőszakkal kell szembenézniük, 

amely a politikai ellenfeleket, a 

menekülteket és a bevándorlókat, az 

etnikai és vallási kisebbségeket, az 

LMBTQI-személyeket, az emberijog-

védőket, az aktivistákat és a bűnüldöző 

szervek tagjait célozza; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/8 

Módosítás  8 

Eva Joly 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

EK a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 EKa. mivel a terrorizmus jelentette 

globális fenyegetést jelenleg nemzetközi 

szinten, megkérdőjelezhető katonai 

fellépés, valamint bírósági eljárás nélküli 

kivégzések és kiadatási programok útján 

kezelik, amelyek hozzájárultak az EU 

szomszédos régióinak destabilizálásához; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/9 

Módosítás  9 

Eva Joly 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

FC a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 FCa. mivel a terrorista fenyegetés 

jellege és szintje jól célzott és a célnak 

megfelelő terrorellenes politikákat 

igényel; mivel ezek végrehajtása 

összpontosítást és hatékonyságot igényel, 

a politikai elfogultság torzító hatásaitól 

mentesen; mivel a bizonyítékok azt 

mutatják, hogy a tagállamok által 2014 

óta elfogadott terrorellenes politikák 

aránytalan hatást gyakoroltak a 

jogállamiságra, az alapvető 

szabadságokra, a politikai disszidensek 

csoportjaira és a kisebbségek 

megítélésére; mivel a terrorellenes 

politikák helytelen használata, illetve az 

azokkal való visszaélés erősítik az 

igazságtalanság érzetét és az állami 

hatóságokkal szembeni ellenérzést, ami 

akár a terrorizmus elleni küzdelem 

céljaival ellentétes hatásúnak 

bizonyulhat; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/10 

Módosítás  10 

Eva Joly 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

108 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 108a. elutasítja a tömeges megfigyelést 

eredményező stratégiákat, mivel ezek nem 

hatékonyak, költségesek, és sértik az 

alapvető jogokat; kéri tehát, hogy 

technológiai erőforrások helyett inkább 

több emberi erőforrást alkalmazzanak, 

valamint „célzott megfigyelést” vegyenek 

igénybe, amely komoly gyanúokokat 

feltételez, és több emberi kapacitást 

fordítsanak az összegyűjtött információk 

feldolgozására, elemzésére és az azokra 

való reagálásra; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/11 

Módosítás  11 

Eva Joly 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

223 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 223a. sajnálatosnak tartja, hogy egyre 

több az olyan eset, amikor terrorizmus 

elleni intézkedéseket alkalmaznak a 

terrorizmushoz egyáltalán nem vagy csak 

nagyon kis mértékben kapcsolódó 

személyekkel szemben; felszólítja a 

tagállamokat, hogy tartózkodjanak a 

terrorizmus elleni politikák más célokból 

történő használatától; szorgalmazza a 

bűnüldözési tisztviselők jobb képzését az 

emberi jogok terén, valamint az 

informátorok hatékonyabb védelmét; 

Or. en 

 

 


