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5.12.2018 A8-0374/7 

Pakeitimas 7 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos 

(2018/2044(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

R a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ra. kadangi valstybės narės patiria 

didėjančią radikalios dešinės smurtinio 

ekstremizmo grėsmę, taip pat neofašistų 

bei neonacių smurto grėsmę, kai skurtas 

nukreiptas prieš politinius oponentus, 

pabėgėlius ir migrantus, etnines ir 

religines mažumas, LGBTQI asmenis, 

žmogaus teisių gynėjus, aktyvistus ir 

teisėsaugos institucijų narius; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/8 

Pakeitimas 8 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos 

(2018/2044(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

EK a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 EKa. kadangi visuotinės terorizmo 

grėsmės problema neretai sprendžiama 

tarptautiniu lygmeniu taikant ginčytinus 

karinius veiksmus, taip pat neteismines 

egzekucijas ir perdavimo programas, 

kurios toliau prisidėjo prie ES kaimyninių 

regionų destabilizavimo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/9 

Pakeitimas 9 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos 

(2018/2044(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

FC a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 FCa. kadangi atsižvelgiant į terorizmo 

grėsmės pobūdį ir lygmenį reikalinga gera 

tikslinė ir tikslui pritaikyta kovos su 

terorizmu politika; kadangi siekiant 

įgyvendinti šią politiką reikia sutelktumo 

ir veiksmingumo, kuriems nedarytų 

poveikio politinis šališkumas; kadangi, vis 

dėlto, iš įrodymų matyti, kad nuo 2014 m. 

valstybėse narėse patvirtinta kovos su 

terorizmu politika darė neproporcingą 

poveikį teisinės valstybės principui, 

pagrindinėms laisvėms, teisėtoms politinių 

disidentų grupėms ir mažumų suvokimui; 

kadangi netinkamas kovos su terorizmu 

politikos naudojimas ir piktnaudžiavimas 

ja gali turėti poveikį žmogaus tikėjimui 

teisingumu ir nepaklusimui valdžios 

institucijoms ir galiausiai daro neigiamą 

poveikį kovai su terorizmu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/10 

Pakeitimas 10 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos 

(2018/2044(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

108 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 108a. nepritaria politikai, kuri lemia 

masinį sekimą, yra neveiksminga, brangi 

ir pažeidžia pagrindines teises; todėl 

ragina stiprinti ne technologinius, o 

žmogiškuosius išteklius ir „tikslinę 

stebėseną“, kuriai būtinas rimtas įtarimų 

pagrindas, skiriant daugiau žmogiškų 

pajėgumų tvarkyti, analizuoti surinktus 

žvalgybos duomenis ir į juos reaguoti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/11 

Pakeitimas 11 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos 

(2018/2044(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

223 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 223a. apgailestauja, kad daugėja atvejų, 

kai kovos su terorizmu priemonės 

taikomos asmenims, labai menkai 

susijusiems su terorizmu arba visai su juo 

nesusijusiems; ragina valstybes nares 

susilaikyti nuo kovos su terorizmu 

politikos priemonių taikymo kitais 

tikslais; ragina tobulinti teisėsaugos 

pareigūnų mokymus žmogaus teisių 

srityje, taip pat veiksmingai apsaugoti 

informatorius; 

Or. en 

 

 


