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Emenda
Ra.
billi l-Istati Membri tal-UE qed
iħabbtu wiċċhom ma' theddidiet li qed
jikbru ta' vjolenza mil-lemin estrem,
estremiżmu vjolenti u vjolenza neoFaxxista u neo-Nażista, li huma mmirati
lejn avversarji politiċi, refuġjati u
immigranti, minoranzi etniċi u reliġjużi,
persuni LGBTQI, difensuri tad-drittijiet
tal-bniedem, attivisti, u membri ta'
aġenziji tal-infurzar tal-liġi;
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AT. billi diskors estremist radikalizzat
vjolenti qed isir dejjem aktar preżenti fitterritorju ta' ħafna Stati Membri tal-UE,
spiss fil-forma ta' kotba, jew bħala
kontenut ta' tagħlim jew awdjoviżiv, inkluż
fuq netwerks tal-media soċjali u fuq
stazzjonijiet tat-televiżjoni satellitari; billi
dan id-diskors imur kontra d-demokrazija,
l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem,
jimmina l-pluraliżmu, iħeġġeġ il-vjolenza u
l-intolleranza kontra r-reliġjonijiet l-oħra
kollha, huwa apertament anti-Semitiku,
jirrifjuta l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa,
u jippromowvi viżjoni retrograda talkultura u s-soċjetà;

AT. billi diskors estremist radikalizzat
vjolenti qed isir dejjem aktar preżenti fitterritorju ta' ħafna Stati Membri tal-UE,
spiss fil-forma ta' kotba, jew bħala
kontenut ta' tagħlim jew awdjoviżiv, inkluż
fuq netwerks tal-media soċjali u fuq
stazzjonijiet tat-televiżjoni satellitari; billi
dan id-diskors imur kontra d-demokrazija,
l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem,
jimmina l-pluraliżmu, iħeġġeġ il-vjolenza u
l-intolleranza, huwa apertament
antisemitiku u Iżlamofobiku, jirrifjuta lugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, u
jippromowvi viżjoni retrograda tal-kultura
u tas-soċjetà;
Or. en

AM\1171327MT.docx

MT

PE631.562v01-00
Magħquda fid-diversità

MT

5.12.2018

A8-0374/14

Emenda 14
Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes
f'isem il-Grupp S&D
Rapport
A8-0374/2018
Monika Hohlmeier, Helga Stevens
Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu
(2018/2044(INI))
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa AW
Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda

AW. billi ġie ddokumentat numru
sinifikanti ta' każijiet ta' predikaturi
radikali tal-mibegħda fl-Ewropa kollha;
billi l-predikaturi tal-mibegħda spiss
joriġinaw minn barra l-UE, filwaqt li ċerti
moskej jirċievu fondi mhux trasparenti
minn pajjiżi terzi, li ħafna minnhom
għandhom reġimi awtoritarji jew reliġjużi
li ma jiggvernawx bid-demokrazija, l-istat
tad-dritt u d-drittijiet fundamentali;

AW. billi ġie ddokumentat numru
sinifikanti ta' każijiet ta' predikaturi
radikali tal-mibegħda fl-Ewropa kollha;
billi l-predikaturi tal-mibegħda spiss
joriġinaw minn barra l-UE, filwaqt li ċerti
postijiet tal-kult reliġjuż jirċievu fondi
mhux trasparenti minn pajjiżi terzi, li ħafna
minnhom għandhom reġimi awtoritarji jew
reliġjużi li ma jiggvernawx biddemokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet
fundamentali;
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EP.
billi huwa kruċjali li l-Unjoni
Ewropea żżomm kooperazzjoni qawwija
mal-pajjiżi terzi kollha sħab fil-ġlieda
kontra t-terroriżmu; billi jenħtieġ li ddjalogu rigward il-miżuri u l-azzjonijiet
meħuda biex jikkumbattu t-terroriżmu, ilfinanzjament tiegħu u l-prevenzjoni tarradikalizzazzjoni jkompli, b'mod
partikolari mal-pajjiżi tal-Golf; billi lkooperazzjoni interparlamentari ma' dawn
il-pajjiżi terzi ewlenin hija waħda millgħodod li għandhom jissaħħu;

EP.
billi huwa kruċjali li l-Unjoni
Ewropea żżomm kooperazzjoni qawwija
mal-pajjiżi terzi kollha sħab fil-ġlieda
kontra t-terroriżmu; billi jenħtieġ li ddjalogu rigward il-miżuri u l-azzjonijiet
meħuda biex jikkumbattu t-terroriżmu,
inkluża l-implimentazzjoni sħiħa tat-Task
Force għall-Azzjoni Finanzjarja, ilfinanzjament tiegħu u l-prevenzjoni tarradikalizzazzjoni jkompli, b'mod
partikolari mal-pajjiżi tal-Golf; billi lkooperazzjoni interparlamentari ma' dawn
il-pajjiżi terzi ewlenin hija waħda millgħodod li għandhom jissaħħu;
Or. en
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