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5.12.2018 A8-0374/7 

Amendement  7 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging R bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 R bis. overwegende dat de lidstaten te 

maken hebben met een groeiende dreiging 

van ultrarechts, gewelddadig extremisme 

en neofascistisch en neonazistisch geweld, 

dat gericht is op politieke opponenten, 

vluchtelingen en immigranten, etnische 

en religieuze minderheden, de LGBTQI-

gemeenschap, 

mensenrechtenbeschermers, activisten, en 

leden van wetshandhavingsinstanties; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/8 

Amendement  8 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging EK bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 EK bis. overwegende dat in het 

verleden omstreden methoden zijn 

gebruikt om de wereldwijde terroristische 

dreiging op internationaal niveau aan te 

pakken, bijvoorbeeld via twijfelachtige 

militaire acties en buitengerechtelijke 

executies en uitleveringsregelingen, wat 

heeft bijgedragen aan de verdere 

destabilisatie van de naburige regio's van 

de EU; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/9 

Amendement  9 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging FC bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 FC bis. overwegende dat met het 

oog op de aard en het niveau van de 

terroristische dreiging een doelgericht en 

geschikt anti-terreurbeleid nodig is; 

overwegende dat dit op gerichte en 

doeltreffende wijze en zonder enige 

politieke vooringenomenheid moet 

worden uitgevoerd; overwegende dat 

echter is gebleken dat het sinds 2014 in de 

lidstaten gevoerde anti-terreurbeleid een 

onevenredig grote invloed heeft gehad op 

de rechtsstaat, de fundamentele vrijheden, 

reguliere groepen politieke dissidenten en 

het beeld van minderheden; overwegende 

dat verkeerd gebruik en misbruik van 

anti-terreurmaatregelen kan leiden tot 

een gevoel van onrechtvaardigheid en 

wantrouwen jegens overheidsinstellingen, 

hetgeen uiteindelijk averechts kan werken 

in de strijd tegen terrorisme; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/10 

Amendement  10 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 108 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 108 bis. verwerpt ondoeltreffende, 

dure beleidsmaatregelen die tot 

grootschalige observatie leiden en in strijd 

zijn met de grondrechten; pleit daarom 

voor meer personele in plaats van 

technologische middelen en voor gerichte 

observatie wanneer gegronde redenen 

bestaan voor verdenking, zodat 

verzamelde inlichtingen voornamelijk 

door mensen kunnen worden behandeld 

en geanalyseerd en hierop een menselijke 

reactie kan worden gegeven; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/11 

Amendement  11 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 223 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 223 bis. betreurt het stijgende 

aantal gevallen waarin anti-

terreurmaatregelen worden ingezet tegen 

individuen die geringe of überhaupt geen 

banden hebben met terrorisme; dringt er 

bij de lidstaten op aan anti-

terreurmaatregelen niet voor andere 

doeleinden aan te wenden; pleit voor 

betere opleidingen voor 

wetshandhavingsfunctionarissen op het 

gebied van de mensenrechten, alsook voor 

doeltreffende bescherming voor 

klokkenluiders; 

Or. en 

 

 


