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Pakeitimas
Ra.
kadangi ES valstybės narės patiria
augančią radikaliosios dešinės, smurtinio
ekstremizmo ir neofašistinio bei
neonacistinio smurto grėsmę, o tas
smurtas nukreiptas prieš politinius
oponentus, pabėgėlius ir imigrantus,
etnines ir religines mažumas, LGBTQI
asmenis, žmogaus teisių gynėjus,
aktyvistus ir teisėsaugos institucijų
narius;
Or. en
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AT. kadangi ES teritorijoje daugėja
smurtą skatinančių radikalių ekstremistų
pareiškimų, dažnai reiškiamų spausdintine
forma arba kaip mokomasis ar garso ir
vaizdo turinys, taip pat socialiniuose
tinkluose ir palydovinės televizijos
kanalais; kadangi tokie pareiškimai
prieštarauja demokratijai, teisinės valstybės
principui ir žmogaus teisėms, jais
nepaisoma pliuralizmo, skatinamas smurtas
ir nepakanta visoms kitoms religijoms, jie
atvirai antisemitinio pobūdžio, jais
neigiama vyrų ir moterų lygybė ir
skatinamas reakcingas kultūros ir
visuomenės modelis;

AT. kadangi ES teritorijoje daugėja
smurtą skatinančių radikalių ekstremistų
pareiškimų, dažnai reiškiamų spausdintine
forma arba kaip mokomasis ar garso ir
vaizdo turinys, taip pat socialiniuose
tinkluose ir palydovinės televizijos
kanalais; kadangi tokie pareiškimai
prieštarauja demokratijai, teisinės valstybės
principui ir žmogaus teisėms, jais
nepaisoma pliuralizmo, skatinamas smurtas
ir nepakanta, jie atvirai antisemitinio ir
islamofobiško pobūdžio, jais neigiama
vyrų ir moterų lygybė ir skatinamas
reakcingas kultūros ir visuomenės modelis;
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AW. kadangi visoje Europoje užfiksuota
daugybė radikalios neapykantos kurstymo
atvejų; kadangi neapykantos kurstytojai
neretai būna kilę ne iš ES, o mečetės gauna
neskaidrų finansavimą iš trečiųjų šalių,
kurių daugumą valdo autoritariniai arba
religiniai režimai, nesivadovaujantys
demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus
teisių principais;

AW. kadangi visoje Europoje užfiksuota
daugybė radikalios neapykantos kurstymo
atvejų; kadangi neapykantos kurstytojai
neretai būna kilę ne iš ES, o maldos vietos
gauna neskaidrų finansavimą iš trečiųjų
šalių, kurių daugumą valdo autoritariniai
arba religiniai režimai, nesivadovaujantys
demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus
teisių principais;
Or. en
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EP.
kadangi labai svarbu, kad ES ir
toliau tvirtai bendradarbiautų su
trečiosiomis šalimis partnerėmis kovos su
terorizmu srityje; kadangi turi būti
palaikomas dialogas kovos su terorizmu
priemonių ir veiksmų, terorizmo
finansavimo ir radikalėjimo prevencijos
klausimais, visų pirma su Persijos įlankos
šalimis; kadangi tarpparlamentinis
bendradarbiavimas su šiomis
pagrindinėmis trečiosiomis šalimis yra
viena iš priemonių, kurias reikėtų stiprinti;

EP.
kadangi labai svarbu, kad ES ir
toliau tvirtai bendradarbiautų su
trečiosiomis šalimis partnerėmis kovos su
terorizmu srityje; kadangi turi būti
palaikomas dialogas kovos su terorizmu
priemonių ir veiksmų, terorizmo
finansavimo, be kita ko, visapusiškai
įgyvendinat Finansinių veiksmų darbo
grupės (FATF) rekomendacijas, ir
radikalėjimo prevencijos klausimais, visų
pirma su Persijos įlankos šalimis; kadangi
tarpparlamentinis bendradarbiavimas su
šiomis pagrindinėmis trečiosiomis šalimis
yra viena iš priemonių, kurias reikėtų
stiprinti;
Or. en
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