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Amendamentul  12 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ra (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ra. întrucât statele membre ale UE se 

confruntă cu o amenințare din ce în ce 

mai mare legată de extrema dreaptă, 

extremismul violent și violența neofascistă 

și neonazistă, care vizează opozanții 

politici, refugiații și imigranții, 

minoritățile etnice și religioase, 

persoanele LGBTQI, apărătorii 

drepturilor omului, activiștii și membrii 

agențiilor de aplicare a legii; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/13 

Amendamentul  13 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AT 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AT. întrucât pe teritoriile statelor 

membre este din ce în ce mai prezent un 

discurs extremist radicalizat și violent, 

adesea sub formă de cărți, învățături sau 

conținut audiovizual, inclusiv pe rețelele de 

socializare și pe canale de televiziune prin 

satelit; întrucât acest discurs se opune 

democrației, statului de drept și drepturilor 

omului, subminează pluralismul, 

promovează violența și intoleranța 

împotriva tuturor celorlalte religii, este 

antisemitic pe față, refuză egalitatea dintre 

femei și bărbați și promovează un model 

retrograd de cultură și societate; 

AT. întrucât pe teritoriile statelor 

membre este din ce în ce mai prezent un 

discurs extremist radicalizat și violent, 

adesea sub formă de cărți, învățături sau 

conținut audiovizual, inclusiv pe rețelele de 

socializare și pe canale de televiziune prin 

satelit; întrucât acest discurs se opune 

democrației, statului de drept și drepturilor 

omului, subminează pluralismul, 

promovează violența și intoleranța, este 

antisemitic și islamofob pe față, refuză 

egalitatea dintre femei și bărbați și 

promovează un model retrograd de cultură 

și societate; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/14 

Amendamentul  14 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AW 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AW. întrucât în toată Europa au fost 

identificate un număr semnificativ de 

cazuri de predicatori radicali ai urii; 

întrucât predicatorii urii provin adesea din 

afara UE, iar unele moschei primesc 

finanțări opace din țări terțe, multe cu 

regimuri autoritare sau religioase care nu 

guvernează pe baza principiilor 

democrației, statului de drept și drepturilor 

omului; 

AW. întrucât în toată Europa au fost 

identificate un număr semnificativ de 

cazuri de predicatori radicali ai urii; 

întrucât predicatorii urii provin adesea din 

afara UE, iar unele lăcașuri de cult 

primesc finanțări opace din țări terțe, multe 

cu regimuri autoritare sau religioase care 

nu guvernează pe baza principiilor 

democrației, statului de drept și drepturilor 

omului; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/15 

Amendamentul  15 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul EP 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

EP. întrucât este esențial ca Uniunea 

Europeană să mențină o cooperare strânsă 

cu țările terțe partenere în lupta împotriva 

terorismului; întrucât trebuie menținut 

dialogul cu privire la măsurile și acțiunile 

întreprinse pentru combaterea terorismului 

și a finanțării acestuia și pentru prevenirea 

radicalizării, în special cu țările din Golf; 

întrucât cooperarea interparlamentară cu 

aceste țări terțe cheie este unul dintre 

instrumentele care trebuie consolidate; 

EP. întrucât este esențial ca Uniunea 

Europeană să mențină o cooperare strânsă 

cu țările terțe partenere în lupta împotriva 

terorismului; întrucât trebuie menținut 

dialogul cu privire la măsurile și acțiunile 

întreprinse pentru combaterea terorismului 

și a finanțării acestuia, inclusiv punerea în 

aplicare deplină a recomandărilor GAFI, 
și pentru prevenirea radicalizării, în special 

cu țările din Golf; întrucât cooperarea 

interparlamentară cu aceste țări terțe cheie 

este unul dintre instrumentele care trebuie 

consolidate; 

Or. en 

 

 


