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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.12.2018 A8-0374/12 

Muudatusettepanek  12 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused 

(2018/2044(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus R a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  R a. arvestades, et ELi liikmesriigid 

seisavad silmitsi üha kasvava 

paremäärmusliku vägivaldse ekstremismi 

ohuga ning neofašistliku ja neonatsliku 

vägivallaga, mis on suunatud poliitiliste 

vastaste, pagulaste ja sisserändajate, 

etnilistesse ja usuvähemustesse kuuluvate 

inimeste, LGBTQI-inimeste, inimõiguste 

kaitsjate, aktivistide ja õiguskaitseasutuste 

liikmete vastu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/13 

Muudatusettepanek  13 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused 

(2018/2044(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AT 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AT. arvestades, et ELi mitmes 

liikmesriigis esineb järjest rohkem 

vägivaldset radikaliseerunud äärmuslikku 

diskursust, mis esineb tihti trükiste või 

õpetuste või audiovisuaalse materjali kujul, 

sh sotsiaalvõrgustikes ja 

satelliittelevisiooni kanalitel; arvestades, et 

selline diskursus on vastuolus 

demokraatiaga, õigusriigi ja inimõigustega, 

õõnestab pluralismi, õhutab vägivalda ja 

sallimatust teiste uskude suhtes, on 

avalikult antisemiitlik, keeldub mehi ja 

naisi võrdseks pidamast ning edendab 

tagurlikke arusaamu kultuurist ja 

ühiskonnast; 

AT. arvestades, et mitmes ELi 

liikmesriigis esineb järjest rohkem 

vägivaldset radikaliseerunud äärmuslikku 

diskursust, mis esineb tihti trükiste või 

õpetuste või audiovisuaalse materjali kujul, 

sh sotsiaalvõrgustikes ja 

satelliittelevisiooni kanalitel; arvestades, et 

selline diskursus on vastuolus 

demokraatiaga, õigusriigi ja inimõigustega, 

õõnestab pluralismi, õhutab vägivalda ja 

sallimatust, on avalikult antisemiitlik ja 

islamivaenulik, keeldub mehi ja naisi 

võrdseks pidamast ning edendab tagurlikke 

arusaamu kultuurist ja ühiskonnast; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/14 

Muudatusettepanek  14 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused 

(2018/2044(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AW 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AW. arvestades, et Euroopas on 

dokumenteeritud märkimisväärne arv 

radikaalseid vihajutlustajaid; arvestades, et 

vihajutlustajad on tihti pärit väljastpoolt 

ELi, samas kui mõned mošeed saavad 

läbipaistmatut rahalist toetust kolmandatest 

riikidest, millest paljudes valitseb 

autoritaarne või usuline riigikord, mis ei 

ole kooskõlas demokraatia, õigusriigi ja 

inimõigustega; 

AW. arvestades, et Euroopas on 

dokumenteeritud märkimisväärne arv 

radikaalseid vihajutlustajaid; arvestades, et 

vihajutlustajad on tihti pärit väljastpoolt 

ELi, samas kui mõned pühakojad saavad 

läbipaistmatut rahalist toetust kolmandatest 

riikidest, millest paljudes valitseb 

autoritaarne või usuline riigikord, mis ei 

ole kooskõlas demokraatia, õigusriigi ja 

inimõigustega; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/15 

Muudatusettepanek  15 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused 

(2018/2044(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus EP 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

EP. arvestades, et on oluline, et 

Euroopa Liit säilitaks terrorismivastases 

võitluses tugeva koostöö kolmandate 

partnerriikidega; arvestades, et tuleb 

säilitada dialoogi meetmete ja tegevuste 

kohta terrorismi, selle rahastamise ja 

radikaliseerumise ennetamisel, eelkõige 

Pärsia lahe riikidega; arvestades, et muu 

hulgas on vaja nende võtmetähtsusega 

kolmandate riikidega tehtavat 

parlamentidevahelist koostööd; 

EP. arvestades, et on oluline, et 

Euroopa Liit säilitaks terrorismivastases 

võitluses tugeva koostöö kolmandate 

partnerriikidega; arvestades, et tuleb 

säilitada dialoogi meetmete ja tegevuse 

kohta terrorismi ja selle rahastamise, kaasa 

arvatud rahapesuvastase töökonna 

soovituste täielik rakendamine, ning 
radikaliseerumise ennetamisel, eelkõige 

dialoogi Pärsia lahe riikidega; arvestades, 

et muu hulgas on vaja nende 

võtmetähtsusega kolmandate riikidega 

tehtavat parlamentidevahelist koostööd; 

Or. en 

 

 


