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5.12.2018 A8-0374/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

2018/2044(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie R a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ra. keďže členské štáty EÚ čelia 

narastajúcej hrozbe krajne pravicového 

násilného extrémizmu a neofašistického a 

neonacistického násilia proti politickým 

oponentom, utečencom a prisťahovalcom, 

etnickým a náboženským menšinám, 

osobám LGBTQI, obhajcom ľudských 

práv, aktivistom a členom orgánov 

presadzovania práva; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

2018/2044(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AT 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AT. keďže na území mnohých 

členských štátov EÚ je čoraz viac prítomná 

násilná radikalizovaná extrémistická 

rétorika, často v tlačenej forme alebo ako 

obsah výučby alebo audiovizuálny obsah 

vrátane sociálnych sietí a satelitných 

televíznych kanálov; keďže táto rétorika je 

v rozpore s demokraciou, zásadami 

právneho štátu a ľudskými právami, 

ohrozuje pluralizmus, podporuje násilie a 

neznášanlivosť voči všetkým ostatným 

náboženstvám, je otvorene antisemitská, 

odmieta rovnosť medzi mužmi a ženami 

a propaguje zaostalý model kultúry a 

spoločnosti; 

AT. keďže na území mnohých 

členských štátov EÚ je čoraz viac prítomná 

násilná radikalizovaná extrémistická 

rétorika, často v tlačenej forme alebo ako 

obsah výučby alebo audiovizuálny obsah 

vrátane sociálnych sietí a satelitných 

televíznych kanálov; keďže táto rétorika je 

v rozpore s demokraciou, zásadami 

právneho štátu a ľudskými právami, 

ohrozuje pluralizmus, podporuje násilie a 

neznášanlivosť, je otvorene antisemitská a 

islamofóbna, odmieta rovnosť medzi 

mužmi a ženami a propaguje zaostalý 

model kultúry a spoločnosti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

2018/2044(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AW 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AW. keďže bol zaznamenaný významný 

počet prípadov radikálnych kazateľov 

šíriacich nenávisť v celej Európe; keďže 

kazatelia šíriaci nenávisť často pochádzajú 

z krajín mimo EÚ, zatiaľ čo niektoré 

mešity dostávajú netransparentné finančné 

prostriedky z tretích krajín, v ktorých v 

mnohých prípadoch vládne autoritatívny 

a náboženský režim, ktorý nie je v súlade s 

demokraciou, zásadami právneho štátu a 

ľudskými právami; 

AW. keďže bol zaznamenaný významný 

počet prípadov radikálnych kazateľov 

šíriacich nenávisť v celej Európe; keďže 

kazatelia šíriaci nenávisť často pochádzajú 

z krajín mimo EÚ, zatiaľ čo niektoré 

miesta pre náboženské obrady dostávajú 

netransparentné finančné prostriedky z 

tretích krajín, v ktorých v mnohých 

prípadoch vládne autoritatívny 

a náboženský režim, ktorý nie je v súlade s 

demokraciou, zásadami právneho štátu a 

ľudskými právami; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus 

2018/2044(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie EP 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

EP. keďže je kľúčové, aby Európska 

únia zachovala intenzívnu spoluprácu s 

partnerskými tretími krajinami v oblasti 

boja proti terorizmu; keďže je nutné 

zachovať dialóg o opatreniach a krokoch 

podnikaných v záujme boja proti 

terorizmu, jeho financovaniu a v záujme 

predchádzania radikalizácii, a to najmä 

s krajinami Perzského zálivu; keďže 

medziparlamentná spolupráca s týmito 

kľúčovými tretími krajinami je jeden 

z nástrojov, ktorý sa má posilniť; 

EP. keďže je kľúčové, aby Európska 

únia zachovala intenzívnu spoluprácu s 

partnerskými tretími krajinami v oblasti 

boja proti terorizmu; keďže je nutné 

zachovať dialóg o opatreniach a krokoch 

podnikaných v záujme boja proti 

terorizmu, jeho financovaniu, vrátane 

úplnej implementácie odporúčaní FATF, 
a v záujme predchádzania radikalizácii, 

a to najmä s krajinami Perzského zálivu; 

keďže medziparlamentná spolupráca 

s týmito kľúčovými tretími krajinami je 

jeden z nástrojov, ktorý sa má posilniť; 

Or. en 

 

 


