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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0374/12 

Módosítás  12 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

R a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ra. mivel az uniós tagállamoknak 

egyre nagyobb veszélyt jelentő 

szélsőjobboldali, erőszakos 

szélsőségességgel és újfasiszta és neonáci 

erőszakkal kell szembenézniük, amely a 

politikai ellenfeleket, a menekülteket és a 

bevándorlókat, az etnikai és vallási 

kisebbségeket, az LMBTQI-személyeket, 

az emberijog-védőket, az aktivistákat és a 

bűnüldöző szervek tagjait célozza; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/13 

Módosítás  13 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AT preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AT. mivel sok uniós tagállam területén 

egyre több erőszakos radikalizálódott 

szélsőséges diskurzus van jelen, gyakran 

nyomtatott formában vagy oktatási és 

audiovizuális tartalmak formájában, 

beleértve a közösségi médiákat és a 

műholdas televíziós csatornákat is; mivel 

ezek a diskurzusok szembeszállnak a 

demokráciával, a jogállamisággal és az 

emberi jogokkal, aláássák a pluralizmust, 

előmozdítják az erőszakot és a más 

vallásokkal szembeni intoleranciát, nyíltan 

antiszemiták, ellenzik a férfiak és nők 

közötti egyenlőséget, és elavult kulturális 

és társadalmi modellt ösztönöznek; 

AT. mivel sok uniós tagállam területén 

egyre több erőszakos radikalizálódott 

szélsőséges diskurzus van jelen, gyakran 

nyomtatott formában vagy oktatási és 

audiovizuális tartalmak formájában, 

beleértve a közösségi médiákat és a 

műholdas televíziós csatornákat is; mivel 

ezek a diskurzusok szembeszállnak a 

demokráciával, a jogállamisággal és az 

emberi jogokkal, aláássák a pluralizmust, 

előmozdítják az erőszakot és az 

intoleranciát, nyíltan antiszemiták és 

iszlámellenesek, ellenzik a férfiak és nők 

közötti egyenlőséget, és elavult kulturális 

és társadalmi modellt ösztönöznek; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/14 

Módosítás  14 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AW preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AW. mivel Európa-szerte jelentős számú 

radikalizálódott gyűlöletkeltő szónokot 

tartanak nyilván; mivel a gyűlöletkeltő 

szónokok gyakran az EU-n kívülről 

származnak, a mecsetek pedig harmadik 

országok átláthatatlan finanszírozásában 

részesülnek, és sok ilyen országban nem a 

demokrácián, a jogállamiságon és az 

emberi jogokon alapuló autoriter és 

klerikus rezsim van hatalmon; 

AW. mivel Európa-szerte jelentős számú 

radikalizálódott gyűlöletkeltő szónokot 

tartanak nyilván; mivel a gyűlöletkeltő 

szónokok gyakran az EU-n kívülről 

származnak, a vallásgyakorlási helyek 

pedig harmadik országok átláthatatlan 

finanszírozásában részesülnek, és sok ilyen 

országban nem a demokrácián, a 

jogállamiságon és az emberi jogokon 

alapuló autoriter és klerikus rezsim van 

hatalmon; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/15 

Módosítás  15 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai 

(2018/2044(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

EP preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

EP. mivel döntő fontosságú, hogy az 

Európai Unió a terrorizmus elleni 

küzdelemben partnerként részt vevő 

valamennyi harmadik országgal szoros 

együttműködést tartson fenn; mivel fenn 

kell tartani a terrorizmus és annak 

finanszírozása elleni küzdelem és a 

radikalizálódás megelőzése érdekében 

hozott intézkedésekről és tevékenységekről 

folytatott párbeszédet, különösen a Perzsa-

öböl országaival; mivel az ezekkel a 

kulcsfontosságú harmadik országokkal 

folytatott parlamentközi együttműködés az 

egyik olyan eszköz, amelyet meg kell 

erősíteni; 

EP. mivel döntő fontosságú, hogy az 

Európai Unió a terrorizmus elleni 

küzdelemben partnerként részt vevő 

valamennyi harmadik országgal szoros 

együttműködést tartson fenn; mivel fenn 

kell tartani a terrorizmus és annak 

finanszírozása elleni küzdelem és a 

radikalizálódás megelőzése érdekében 

hozott intézkedésekről és tevékenységekről 

– beleértve a Pénzügyi Akció 

Munkacsoport (FATF) ajánlásainak teljes 

körű végrehajtását – folytatott 

párbeszédet, különösen a Perzsa-öböl 

országaival; mivel az ezekkel a 

kulcsfontosságú harmadik országokkal 

folytatott parlamentközi együttműködés az 

egyik olyan eszköz, amelyet meg kell 

erősíteni; 

Or. en 

 

 


