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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ra (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Ra. billi l-Istati Membri tal-UE qed 

iħabbtu wiċċhom ma' theddidiet li qed 

jikbru ta' vjolenza mil-lemin estrem, kif 

ukoll ma' vjolenza neo-Faxxista u neo-

Nażista mmirata lejn avversarji politiċi, 

refuġjati u immigranti, minoranzi etniċi u 

reliġjużi, persuni LGBTQI, difensuri tad-

drittijiet tal-bniedem, attivisti, u membri 

ta' aġenziji tal-infurzar tal-liġi; 

Or. en 
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Recital EK a (new) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 EKa. billi t-theddida globali tat-

terroriżmu xi drabi ġiet indirizzata fil-

livell internazzjonali permezz ta' azzjoni 

militari dubjuża, kif ukoll permezz ta' 

programmi ta' qtil u ta' konsenja 

extraġudizzjarji, li komplew 

jikkontribwixxu għad-destabbilizzazzjoni 

tar-reġjuni ġirien tal-UE; 

Or. en 
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Premessa FCa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 FCa. billi n-natura u l-livell tat-theddida 

terroristika jirrikjedu politiki kontra t-

terroriżmu li jkunu mmirati sew u adatti 

għall-iskop tagħhom; billi l-

implimentazzjoni tagħhom tirrikjedi 

attenzjoni u effiċjenza, b'mod ħieles mid-

distrazzjoni ta' preġudizzju politiku; billi 

l-evidenza wriet, madankollu, li l-politiki 

kontra t-terroriżmu adottati fl-Istati 

Membri sa mill-2014 kellhom impatt 

sproporzjonat fuq l-istat tad-dritt, il-

libertajiet fundamentali, il-gruppi regolari 

ta' dissidenti politiċi u l-perċezzjoni tal-

minoranzi; billi l-użu żbaljat u l-abbuż 

tal-politiki kontra t-terroriżmu jistgħu 

jkabbru sens ta' inġustizzja u ta' sfida 

kontra l-awtoritajiet pubbliċi, u fl-aħħar 

mill-aħħar jirriżultaw kontroproduċenti 

għall-ġlieda kontra t-terroriżmu; 

Or. en 
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Paragrafu 108a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 108a. Jirrifjuta l-politiki li jwasslu għas-

sorveljanza tal-massa minħabba li huma 

ineffiċjenti, għaljin u jiksru d-drittijiet 

fundamentali; jitlob, għaldaqstant, tisħiħ 

tar-riżorsi umani minflok ta' dawk 

teknoloġiċi u "sorveljanza mmirata" li 

tippresupponi raġunijiet serji għal suspett, 

b'aktar kapaċitajiet umani għall-

ipproċessar, l-analiżi u r-reazzjoni għall-

intelligence miġbura; 

Or. en 
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Paragrafu 223a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 223a. Jiddispjaċih l-għadd dejjem jikber 

ta' każijiet fejn miżuri kontra t-terroriżmu 

jintużaw kontra individwi bi ftit li xejn 

rabtiet mat-terroriżmu; jistieden lill-Istati 

Membri jżommu lura milli jużaw politiki 

kontra t-terroriżmu għal finijiet oħra; 

jitlob li jkun hemm taħriġ imtejjeb għall-

uffiċjali tal-infurzar tal-liġi fil-qasam tad-

drittijiet tal-bniedem u protezzjoni 

effiċjenti tal-informaturi; 

Or. en 

 

 


