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5.12.2018 A8-0374/7 

Alteração  7 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando R-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 R-A. Considerando que os 

Estados-Membros enfrentam uma ameaça 

crescente do extremismo violento de 

extrema-direita e da violência neofascista 

e neonazi, dirigida a opositores políticos, 

refugiados, imigrantes, minorias étnicas e 

religiosas, pessoas LGBTQI, defensores 

dos direitos humanos, ativistas e membros 

das agências responsáveis pela aplicação 

da lei; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/8 

Alteração  8 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando EK-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 EK-A. Considerando que a ameaça 

terrorista mundial foi, por vezes, 

abordada a nível internacional através de 

ações militares questionáveis, bem como 

de execuções extrajudiciais e de 

programas de extradição extraordinária, 

que contribuíram ainda mais para a 

desestabilização das regiões da vizinhança 

da UE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/9 

Alteração  9 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando FC-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 FC-A. Considerando que a natureza e o 

nível da ameaça terrorista exigem 

políticas de luta contra o terrorismo bem 

orientadas e adequadas aos fins a que se 

destinam; considerando que a sua 

aplicação exige atenção e eficiência, sem 

distrações de caráter político; 

considerando, no entanto, que os dados 

demonstram que as políticas de luta 

contra o terrorismo adotadas nos Estados-

Membros desde 2014 tiveram um impacto 

desproporcionado sobre o Estado de 

direito, as liberdades fundamentais, os 

grupos regulares de dissidentes políticos e 

a perceção das minorias; considerando 

que a utilização indevida e o abuso de 

políticas de luta contra o terrorismo 

podem contribuir para um sentimento de 

injustiça e de desafio das autoridades 

públicas e, em última análise, serem 

contraproducentes para combater o 

terrorismo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/10 

Alteração  10 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 108-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 108-A. Rejeita as políticas resultantes 

numa vigilância maciça, uma vez que tal 

é ineficiente, dispendioso e viola os 

direitos fundamentais; defende, por 

conseguinte, o reforço de recursos 

humanos, em vez de recursos 

tecnológicos, e uma «vigilância seletiva», 

que pressupõe motivos fortes de suspeita, 

com mais capacidades humanas para 

tratar, analisar e reagir às informações 

recolhidas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/11 

Alteração  11 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 223-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 223-A. Lamenta o número crescente de 

casos em que as medidas de luta contra o 

terrorismo são utilizadas contra 

indivíduos com muito poucas ou 

nenhumas ligações ao terrorismo; exorta 

os Estados-Membros a absterem-se de 

utilizar políticas de luta contra o 

terrorismo para outros fins; apela a uma 

melhor formação dos agentes 

responsáveis pela aplicação da lei no 

domínio dos direitos humanos e a uma 

proteção eficaz dos autores de denúncias; 

Or. en 

 

 


