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Rezolūcijas priekšlikums
Ra apsvērums (jauns)
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums
Ra.
tā kā dalībvalstis arvien vairāk
saskaras ar galēji labēja vardarbīga
ekstrēmisma apdraudējumu, kā arī
neofašistu un neonacistu vardarbību, kas
vērsta pret politiskajiem oponentiem,
bēgļiem un imigrantiem, etniskajām un
reliģiskajām minoritātēm, LGBTQI
cilvēkiem, cilvēktiesību aizstāvjiem,
aktīvistiem un tiesībaizsardzības iestāžu
pārstāvjiem;
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AT apsvērums
Rezolūcijas priekšlikums
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AT. tā kā daudzu ES dalībvalstu
teritorijā aizvien biežāk novēro uz
vardarbību aicinošu radikāli ekstrēmistisku
propagandu, nereti drukātā formātā,
mācību vai audiovizuālajā saturā, tostarp
sociālajos plašsaziņas līdzekļos un
satelīttelevīzijas kanālos; tā kā šāda
propaganda ir pretrunā demokrātijai,
tiesiskumam un cilvēktiesībām, apdraud
plurālismu, veicina vardarbību un
neiecietību pret citām reliģijām, ir atklāti
antisemītiska, noliedz vīriešu un sieviešu
līdztiesību un veicina reakcionāru kultūras
un sabiedrības redzējumu;

AT. tā kā daudzu ES dalībvalstu
teritorijā aizvien biežāk novēro uz
vardarbību aicinošu radikāli ekstrēmistisku
propagandu, nereti drukātā formātā,
mācību vai audiovizuālajā saturā, tostarp
sociālajos plašsaziņas līdzekļos un
satelīttelevīzijas kanālos; tā kā šāda
propaganda ir pretrunā demokrātijai,
tiesiskumam un cilvēktiesībām, apdraud
plurālismu, veicina vardarbību un
neiecietību, ir atklāti antisemītiska un
islamofobiska, noliedz vīriešu un sieviešu
līdztiesību un veicina reakcionāru kultūras
un sabiedrības redzējumu;
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AW. tā kā visā Eiropā ir reģistrēts
ievērojams skaits radikālu naida kurinātāju;
tā kā naida kurinātāju izcelsmes valsts
bieži vien nav ES, turklāt dažas mošejas
saņem nepārredzamu finansējumu no
trešām valstīm, daudzas no kurām pārvalda
autoritāri un reliģiski režīmi, kas neatbilst
demokrātijai, tiesiskumam un
cilvēktiesībām;

AW. tā kā visā Eiropā ir reģistrēts
ievērojams skaits radikālu naida kurinātāju;
tā kā naida kurinātāju izcelsmes valsts
bieži vien nav ES, turklāt dažas kulta
vietas saņem nepārredzamu finansējumu
no trešām valstīm, daudzas no kurām
pārvalda autoritāri un reliģiski režīmi, kas
neatbilst demokrātijai, tiesiskumam un
cilvēktiesībām;
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EP.
tā kā Eiropas Savienībai ir izšķirīgi
svarīgi terorisma apkarošanā turpināt cieši
sadarboties ar partnervalstīm; tā kā ir
jāturpina dialogs par pasākumiem un
darbībām, kas jāveic, lai cīnītos pret
terorismu un teroristu finansēšanu un
novērstu radikalizāciju, jo īpaši ar Persijas
līča valstīm; tā kā citu instrumentu starpā
būtu jāstiprina parlamentārā sadarbība ar
šīm svarīgajām trešām valstīm;

EP.
tā kā Eiropas Savienībai ir izšķirīgi
svarīgi terorisma apkarošanā turpināt cieši
sadarboties ar partnervalstīm; tā kā ir
jāturpina dialogs, jo īpaši ar Persijas līča
valstīm, par pasākumiem un darbībām, kas
veiktas, lai cīnītos pret terorismu un
teroristu finansēšanu un novērstu
radikalizāciju, tostarp par FATF
ieteikumu pilnīgu īstenošanu; tā kā citu
instrumentu starpā būtu jāstiprina
parlamentārā sadarbība ar šīm svarīgajām
trešām valstīm;
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