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5.12.2018 A8-0374/12 

Poprawka  12 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

(2018/2044(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw R a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ra. mając na uwadze, że państwa 

członkowskie UE stoją w obliczu 

rosnącego zagrożenia prawicowym 

brutalnym ekstremizmem oraz przemocą 

neofaszystowską i neonazistowską 

skierowaną do przeciwników politycznych, 

uchodźców i imigrantów, mniejszości 

etnicznych i religijnych, osób LGBTQI, 

obrońców praw człowieka, działaczy i 

funkcjonariuszy organów ścigania; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/13 

Poprawka  13 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

(2018/2044(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw AT 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AT. mając na uwadze, że radykalne 

wypowiedzi ekstremistyczne promujące 

przemoc są coraz częściej obecne na 

terytorium wielu państw członkowskich 

UE, często w formie drukowanej albo w 

postaci treści edukacyjnych czy 

audiowizualnych, w tym na portalach 

społecznościowych i kanałach telewizji 

satelitarnej; mając na uwadze, że 

wypowiedzi te są sprzeczne z zasadami 

demokracji, praworządności i praw 

człowieka, podważają pluralizm, propagują 

przemoc i nietolerancję wobec wszystkich 

innych religii, są jawnie antysemickie, 

odmawiają równości mężczyzn i kobiet 

oraz propagują uwstecznioną wizję kultury 

i społeczeństwa; 

AT. mając na uwadze, że radykalne 

wypowiedzi ekstremistyczne promujące 

przemoc są coraz częściej obecne na 

terytorium wielu państw członkowskich 

UE, często w formie drukowanej albo w 

postaci treści edukacyjnych czy 

audiowizualnych, w tym na portalach 

społecznościowych i kanałach telewizji 

satelitarnej; mając na uwadze, że 

wypowiedzi te są sprzeczne z zasadami 

demokracji, praworządności i praw 

człowieka, podważają pluralizm, propagują 

przemoc i nietolerancję, są jawnie 

antysemickie i islamofobiczne, odmawiają 

równości mężczyzn i kobiet oraz propagują 

uwstecznioną wizję kultury i 

społeczeństwa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/14 

Poprawka  14 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

(2018/2044(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw AW 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AW. mając na uwadze, że 

udokumentowano znaczną liczbę 

przypadków radykalnych głosicieli 

nienawiści w całej Europie; mając na 

uwadze, że głosiciele nienawiści często 

pochodzą spoza UE, a niektóre meczety 

otrzymują nieprzejrzyste finansowanie z 

państw trzecich – przy czym wiele z nich 

to reżimy autorytarne lub wyznaniowe, 

które nie opierają się na rządach zgodnych 

z zasadami demokracji, praworządności i 

praw człowieka; 

AW. mając na uwadze, że 

udokumentowano znaczną liczbę 

przypadków radykalnych głosicieli 

nienawiści w całej Europie; mając na 

uwadze, że głosiciele nienawiści często 

pochodzą spoza UE, a niektóre miejsca 

kultu otrzymują nieprzejrzyste 

finansowanie z państw trzecich – przy 

czym wiele z nich to reżimy autorytarne 

lub wyznaniowe, które nie opierają się na 

rządach zgodnych z zasadami demokracji, 

praworządności i praw człowieka; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/15 

Poprawka  15 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

(2018/2044(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw EP 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

EP. mając na uwadze, że niesłychanie 

istotne jest, aby Unia Europejska 

utrzymywała ścisłą współpracę z 

państwami trzecimi będącymi partnerami 

w zwalczaniu terroryzmu; mając na 

uwadze, że należy koniecznie 

kontynuować dialog dotyczący środków i 

działań podejmowanych w celu zwalczania 

terroryzmu, jego finansowania i 

zapobiegania radykalizacji, zwłaszcza z 

krajami Zatoki Perskiej; mając na uwadze, 

że współpraca międzyparlamentarna z tymi 

kluczowymi państwami trzecimi stanowi 

jedno z narzędzi, które wymaga 

wzmocnienia; 

EP. mając na uwadze, że niesłychanie 

istotne jest, aby Unia Europejska 

utrzymywała ścisłą współpracę z 

państwami trzecimi będącymi partnerami 

w zwalczaniu terroryzmu; mając na 

uwadze, że należy koniecznie 

kontynuować dialog dotyczący środków i 

działań podejmowanych w celu zwalczania 

terroryzmu i jego finansowania, w tym 

pełnego wdrożenia zaleceń FATF, oraz 
zapobiegania radykalizacji, zwłaszcza z 

krajami Zatoki Perskiej; mając na uwadze, 

że współpraca międzyparlamentarna z tymi 

kluczowymi państwami trzecimi stanowi 

jedno z narzędzi, które wymaga 

wzmocnienia; 

Or. en 

 

 


