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5.12.2018 A8-0374/7 

Predlog spremembe  7 

Eva Joly 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila Posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava R a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ra. ker se države članice soočajo z vse 

večjo grožnjo skrajno desnega nasilnega 

ekstremizma, pa tudi neofašističnega in 

neonacističnega nasilja, ki je usmerjeno v 

politične nasprotnike, begunce in 

priseljence, etnične in verske manjšine, 

osebe LGBTQI, zagovornike človekovih 

pravic, aktiviste in pripadnike organov 

kazenskega pregona; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/8 

Predlog spremembe  8 

Eva Joly 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila Posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava EK a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 EKa. ker se globalna teroristična 

grožnja na mednarodni ravni včasih 

obravnava z vprašljivimi vojaškimi ukrepi, 

pa tudi zunajsodnimi poboji in programi 

izročitev, ki še dodatno prispevajo k 

destabilizaciji sosednjih regij EU; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/9 

Predlog spremembe  9 

Eva Joly 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila Posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava FC a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 FCa. ker narava in raven terorističnih 

groženj zahtevata ciljno usmerjene 

protiteroristične politike, ki ustrezajo 

svojemu namenu; ker sta za njihovo 

izvajanje potrebna osredotočenost in 

učinkovitost, brez nepotrebne politične 

pristranskosti; ker pa iz dokazov izhaja, 

da so imele protiteroristične politike, ki so 

jih države članice sprejele od leta 2014, 

nesorazmeren vpliv na pravno državo, 

temeljne svoboščine, stalne skupine 

političnih oporečnikov in pojmovanje 

manjšin; ker bi lahko kršitev in zloraba 

protiterorističnih politik vodila v občutek 

krivičnosti in upor zoper javno oblast in se 

na koncu izkazala kot kontraproduktivna 

v boju proti terorizmu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/10 

Predlog spremembe  10 

Eva Joly 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila Posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 108 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 108a. zavrača politike, ki vodijo v 

množični nadzor, saj so neučinkovite, 

drage in kršijo temeljne pravice; zato 

poziva k okrepitvi človeških in ne 

tehnoloških virov in „usmerjenemu 

nadzoru“, za katerega je potrebna trdna 

podlaga za sum, ter boljšim človeškim 

zmogljivostim za obravnavanje in 

analiziranje zbranih obveščevalnih 

podatkov ter odzivanje nanje; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/11 

Predlog spremembe  11 

Eva Joly 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila Posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 223 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 223a. obžaluje vedno številnejše primere, 

ko se protiteroristični ukrepi uporabljajo 

proti posameznikom, ki imajo malo 

povezav s terorizmom ali jih sploh nimajo; 

poziva države članice, naj se vzdržijo 

uporabe protiterorističnih politik v druge 

namene; poziva k boljšemu usposabljanju 

za uradnike organov kazenskega pregona 

na področju človekovih pravic ter 

učinkoviti zaščiti žvižgačev; 

Or. en 

 

 


