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5.12.2018 A8-0374/12 

Predlog spremembe  12 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava R a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ra. ker se države članice EU soočajo z 

vse večjo grožnjo nasilja skrajno desnih, 

nasilno ekstremističnih, neofašističnih in 

neonacističnih skupin, ki je usmerjeno v 

politične nasprotnike, begunce in 

priseljence, etnične in verske manjšine, 

osebe LGBTQI, zagovornike človekovih 

pravic, aktiviste in pripadnike organov 

kazenskega pregona; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/13 

Predlog spremembe  13 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AT 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AT. ker se na ozemlju mnogih držav 

članic EU krepi diskurz radikaliziranih 

skrajnežev, pogosto v obliki tiskovin ter 

učnih ali avdiovizualnih vsebin, vključno z 

družbenimi omrežji in satelitskimi 

televizijskimi postajami; ker ta diskurz 

nasprotuje demokraciji, pravni državi in 

človekovim pravicam, škodi pluralizmu, 

spodbuja nasilje in nestrpnost do vseh 

drugih ver, je odkrito antisemitski, 

nasprotuje enakosti med moškimi in 

ženskami ter spodbuja regresivno vizijo 

kulture in družbe; 

AT. ker se na ozemlju mnogih držav 

članic EU krepi diskurz radikaliziranih 

skrajnežev, pogosto v obliki tiskovin ter 

učnih ali avdiovizualnih vsebin, vključno z 

družbenimi omrežji in satelitskimi 

televizijskimi postajami; ker ta diskurz 

nasprotuje demokraciji, pravni državi in 

človekovim pravicam, škodi pluralizmu, 

spodbuja nasilje in nestrpnost, je odkrito 

antisemitski in islamofoben, nasprotuje 

enakosti med moškimi in ženskami ter 

spodbuja regresivno vizijo kulture in 

družbe; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/14 

Predlog spremembe  14 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AW 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AW. ker so bili po Evropi zabeleženi 

številni primeri radikalnih pridigarjev 

sovraštva; ker pridigarji sovraštva pogosto 

prihajajo iz držav zunaj EU, medtem ko 

nekatere mošeje prejemajo netransparentna 

finančna sredstva iz tretjih držav, med 

katerimi so mnogi avtoritarni ali verski 

režimi, ki ne vladajo v skladu z 

demokracijo, pravno državo in človeškimi 

pravicami; 

AW. ker so bili po Evropi zabeleženi 

številni primeri radikalnih pridigarjev 

sovraštva; ker pridigarji sovraštva pogosto 

prihajajo iz držav zunaj EU, medtem ko 

nekateri verski objekti prejemajo 

netransparentna finančna sredstva iz tretjih 

držav, med katerimi so mnogi avtoritarni 

ali verski režimi, ki ne vladajo v skladu z 

demokracijo, pravno državo in človeškimi 

pravicami; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/15 

Predlog spremembe  15 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu 

(2018/2044(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava EP 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

EP. ker je ključnega pomena, da 

Evropska unija ohrani tesno sodelovanje s 

partnerskimi tretjimi državami v boju proti 

terorizmu; ker je treba vzdrževati dialog o 

ukrepih in delovanju za boj proti terorizmu 

in njegovemu financiranju ter za 

preprečevanje radikalizacije, zlasti z 

zalivskimi državami; ker je 

medparlamentarno sodelovanje s temi 

ključnimi tretjimi državami eno od orodij, 

ki jih je treba okrepiti; 

EP. ker je ključnega pomena, da 

Evropska unija ohrani tesno sodelovanje s 

partnerskimi tretjimi državami v boju proti 

terorizmu; ker je treba vzdrževati dialog o 

ukrepih in delovanju za boj proti terorizmu 

in njegovemu financiranju, vključno s 

celovitim izvajanjem priporočil projektne 

skupine za finančno ukrepanje (FATF), 
ter za preprečevanje radikalizacije, zlasti z 

zalivskimi državami; ker je 

medparlamentarno sodelovanje s temi 

ključnimi tretjimi državami eno od orodij, 

ki jih je treba okrepiti; 

Or. en 

 

 


