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 A8-0374./7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

2018/2044(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie R a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ra. keďže členské štáty čelia 

narastajúcej hrozbe krajne pravicového 

násilného extrémizmu, ako aj 

neofašistického a neonacistického násilia 

proti politickým oponentom, utečencom a 

prisťahovalcom, etnickým a náboženským 

menšinám, osobám LGBTQI, obhajcom 

ľudských práv, aktivistom a členom 

orgánov presadzovania práva; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

2018/2044(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie EK a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 EKa. keďže celosvetová hrozba 

terorizmu bola niekoľkokrát na 

medzinárodnej úrovni riešená spornými 

vojenskými operáciami, ako aj 

mimosúdnymi popravami a programami 

vydávania osôb, ktoré prispeli k ďalšej 

destabilizácii regiónov susediacich s EÚ; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

2018/2044(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie FC a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 FCa. keďže povaha a stupeň 

teroristickej hrozby vyžadujú dobre 

cielené a účelové politiky boja proti 

terorizmu; keďže ich zavedenie vyžaduje 

zameranie pozornosti a efektívnosť, ktoré 

nie sú ovplyvnené politickou zaujatosťou; 

keďže sa však ukázalo, že politiky boja 

proti terorizmu prijaté v členských štátoch 

od roku 2014 majú neprimeraný vplyv na 

právny štát, základné práva, bežné 

skupiny politických disidentov a na 

vnímanie menšín; keďže toto zneužívanie 

a využívanie politík boja proti terorizmu 

by mohlo prispieť k pocitu 

nespravodlivosti a nedôvery voči orgánom 

verejnej moci a v konečnom dôsledku by 

mohlo byť kontraproduktívne z hľadiska 

boja proti terorizmu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

2018/2044(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 108 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 108a. odmieta politiky vedúce k 

masovému dohľadu, ktoré sú neúčinné a 

nákladné a ktoré porušujú základné 

práva; žiada preto, aby boli posilnené skôr 

ľudské, a nie technologické zdroje a aby 

sa vykonával „cielený dohľad“, ktorý 

dokáže predpokladať vážne dôvody na 

podozrenie, a to vďaka väčším ľudským 

kapacitám na spracúvanie a analýzu 

získaných informácií a reakciu na ne; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

2018/2044(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 223 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 223a. vyjadruje poľutovanie nad 

narastajúcim počtom prípadov, pri 

ktorých sa používajú opatrenia boja proti 

terorizmu proti osobám s veľmi malými 

alebo žiadnymi väzbami na terorizmus; 

vyzýva členské štáty, aby sa zdržali 

používania politík boja proti terorizmu na 

iné účely; žiada zlepšenie odbornej 

prípravy príslušníkov orgánov 

presadzovania práva v oblasti ľudských 

práv a účinnú ochranu oznamovateľov; 

Or. en 

 

 


