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18.11.2015 A8-0316/19 

Pozměňovací návrh  19 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Malin Björk 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Fa. vzhledem k tomu, že diskriminace a 

omezení svobod a práv jednotlivce, jakož i 

marginalizace a zanedbání, jsou jednou ze 

základních příčin odcizení a zhoršení 

postavení mnoha mladých lidí žijících na 

předměstích, a vzhledem k tomu, že tyto 

předměstské oblasti postihly výrazné škrty, 

pokud jde o finanční prostředky určené 

na komunitní činnost; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/20 

Pozměňovací návrh  20 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Tania González Peñas, Martina Anderson, Malin Björk 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že radikalizaci nelze 

spojovat s jakoukoli jedinou ideologií nebo 

vírou, ale že se může projevit v rámci 

každé z nich; 

G. vzhledem k tomu, že násilnou 

radikalizaci nelze spojovat s jakoukoli 

jedinou ideologií nebo vírou, ale že se 

může projevit v rámci každé z nich, a 

vzhledem k tomu, že náboženství není – a 

ani být nemůže – všezahrnující identitou 

jednotlivce, a pokud člověka pevně 

vtěsnáváme do jedné a pouze jediné 

kategorie, rušíme tak komplexní 

provázanost mnoha skupin a loajalit a 

bohatost lidského života v jeho úplnosti 

nahrazujeme omezeným vzorcem, který 

trvá na tom, že každý člověk se „nachází“ 

pouze v jediné přihrádce; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/21 

Pozměňovací návrh  21 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Malin Björk 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ga. vzhledem k tomu, že jedním 

z argumentů, které násilní extremisté 

používají při náboru mladých lidí, je, že 

po letech války proti teroru narůstá 

islamofobie a Evropa už není místem, kde 

by byli muslimové vítáni či kde by mohli 

žít rovnoprávně a praktikovat svou víru 

bez diskriminace a stigmatizace; vzhledem 

k tomu, že tato skutečnost může vést 

k pocitu zranitelnosti, agresivnímu hněvu, 

frustraci, osamocení a izolaci ze 

společnosti; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/22 

Pozměňovací návrh  22 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod -1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  –1. s ohledem na dramatické události 

v Paříži odsuzuje vražedné útoky a 

vyjadřuje soustrast obětem a jejich 

rodinám, stejně jako svou solidaritu s 

nimi, a potvrzuje, že je zapotřebí se násilí 

postavit; odsuzuje rovněž stereotypy, jakož 

i xenofobní a rasistická vyjádření a 

jednání jednotlivců i kolektivních orgánů, 

jež, ať již přímo, či nepřímo, spojují 

teroristické útoky s uprchlíky, kteří 

v současnosti opouští své země ve snaze 

nalézt bezpečnější místo a prchají před 

násilnostmi, ke kterým v jejich 

domovských státech každodenně dochází; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/23 

Pozměňovací návrh  23 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka 

Kuneva, Martina Anderson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1a. odmítá falešný rozpor mezi 

bezpečností a svobodou; je toho názoru, že 

svoboda jednotlivce a dodržování 

základních práv jsou v jakékoli 

společnosti základním kamenem a 

nezbytnou podmínkou bezpečnosti; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/24 

Pozměňovací návrh  24 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka 

Kuneva, Martina Anderson, Malin Björk 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  2a. je silně kritický k roli, kterou sehrály 

různé západní intervence, k nimž došlo 

v posledních letech, v podpoře 

radikalizace jednotlivců zejména 

v Afghánistánu, na Blízkém východě a v 

zemích jižního sousedství; zdůrazňuje, že 

takovéto politiky terorismus podporují, 

místo aby proti němu bojovaly; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/25 

Pozměňovací návrh  25 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas, Martina Anderson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. domnívá se, že internetový průmysl 

a poskytovatelé internetových služeb by 

měli od nynějška pomocí odkazů na 

internetu umožňovat podporu zpráv 

zabraňujících radikalizaci, které musí 

tvořit protipól zpráv propagujících 

terorismus; domnívá se, že by se v rámci 

Europolu měla zřídit zvláštní jednotka pro 

evropskou spolupráci s cílem zajistit 

sdílení osvědčených postupů v členských 

státech za trvalé spolupráce 

s internetovými operátory, jejímž úkolem 

by bylo zveřejňovat obsah, který umožní 

vyvážit nenávistné projevy a teroristickou 

propagandu, a tím ztížit radikalizaci 

prostřednictvím internetu; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby podporovaly účinné 

využívání argumentace zpochybňující 

propagandu a zmírňujících opatření 

prostřednictvím internetu; 

19. domnívá se, že internetové společnosti 

jsou schopny podporovat pomocí odkazů 

na internetu zprávy zabraňující 

radikalizaci; poukazuje nicméně na to, že 

v daném velmi komplexním prostředí by 

obezřetná opatření těchto společností 

mohla být nebo se náhle stát 

kontraproduktivními; upozorňuje na to, že 

tyto společnosti nemají demokratické 

oprávnění ani motivaci k tomu, aby 

soustavně uplatňovaly procesy důsledné 

kontroly, jež jsou pro bezpečné provádění 

těchto činností nutné; vyzývá Komisi a 

členské státy, aby podporovaly účinné 

využívání argumentace zpochybňující 

propagandu a zmírňujících opatření 

prostřednictvím internetu; 

 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/26 

Pozměňovací návrh  26 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. zdůrazňuje, že rozmanitost Evropy 

a její multikulturní společenství jsou 

nedílnou součástí její společenské struktury 

a jsou nepostradatelnou kulturní hodnotou; 

zastává názor, že všechny politiky 

zabývající se bojem proti radikalizaci musí 

být ohleduplné a přiměřené a musí 

respektovat a posilovat různorodou 

společenskou strukturu komunit; 

28. zdůrazňuje, že rozmanitost Evropy a 

její multikulturní společenství jsou 

nedílnou součástí její společenské struktury 

a jsou nepostradatelnou kulturní hodnotou; 

zastává názor, že všechny politiky 

zabývající se bojem proti násilné 

radikalizaci musí být ohleduplné a 

přiměřené a musí respektovat a posilovat 

různorodou společenskou strukturu 

komunit; vyzývá členské státy, aby přijaly 

politiky založené na prosazování rovnosti 

a posilování postavení marginalizovaných 

jednotlivců za účelem boje proti 

diskriminaci a strukturálním překážkám 

plynoucím z chudoby a posílení 

demokratických procesů; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/27 

Pozměňovací návrh  27 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. zdůrazňuje, že je důležité doplňovat 

programy na potírání radikalizace 

opatřeními, jako je např. vytváření 

partnerství se zástupci komunit, 

investování do sociálních projektů 

a projektů na podporu dobrého sousedství, 

jejichž cílem je odstranit ekonomickou 

a zeměpisnou marginalizaci, a poradenské 

programy zaměřené na odcizenou 

a vyloučenou mládež, u níž se předpokládá 

nebezpečí radikalizace; připomíná, že 

všechny členské státy mají v rámci 

strategie proti radikalizaci povinnost 

důsledně provádět antidiskriminační 

nástroje EU a přijímat účinná opatření proti 

diskriminaci, nenávistným projevům 

a trestným činům z nenávisti; 

29. zdůrazňuje, že je důležité doplňovat 

programy na potírání radikalizace 

opatřeními, jako je např. vytváření 

partnerství se zástupci komunit, 

investování do sociálních projektů, 

projektů na podporu dobrého sousedství, 

jejichž cílem je odstranit ekonomickou a 

zeměpisnou marginalizaci, a do nového 

územního plánování přihlížejícího ke 

společenským změnám a dále jako jsou 

poradenské programy zaměřené na 

odcizenou a vyloučenou mládež; 

připomíná, že všechny členské státy mají v 

rámci strategie proti radikalizaci povinnost 

důsledně provádět antidiskriminační 

nástroje EU a přijímat účinná opatření proti 

diskriminaci, nenávistným projevům a 

trestným činům z nenávisti; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

18.11.2015 A8-0316/28 

Pozměňovací návrh  28 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina 

Anderson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  30a. vítá celounijní iniciativy usilující o 

odstranění nedostatků v oblasti provádění 

politik a postupů zaměřených na integraci 

migrantů, jako je např. iniciativa „Města 

podporující integraci“, která byla v roce 

2006 vyhlášena organizací EUROCITIES 

a Komisí; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/29 

Pozměňovací návrh  29 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina 

Anderson, Malin Björk 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 35 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  35a. připomíná, že nárůst islamofobie 

v Evropské unii přispívá k vyloučení 

muslimů ze společnosti, což by mohlo být 

živnou půdou pro to, aby zranitelní 

jednotlivci vstupovali do násilných 

extremistických organizací; domnívá se, 

že islamofobii v Evropě pak využívají 

takové organizace, jako je Dá'iš, k 

účelům propagandy a náboru bojovníků; 

doporučuje proto, aby byl přijat evropský 

rámec pro přijetí vnitrostátních strategií, 

které by se zaměřovaly na boj 

s islamofobií, aby bylo možné rovněž 

vyřešit otázku diskriminace, která brání 

v přístupu ke vzdělání, zaměstnání 

a bydlení; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/30 

Pozměňovací návrh  30 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania 

González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 37 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  37a. odmítá stávající atmosféru vytváření 

paranoidního strachu s cílem co 

nejrychleji přijmout další protiteroristická 

opatření dříve, než bude posouzena jejich 

právní nezbytnost nebo provedeno 

hodnocení stávajícího souboru opatření v 

oblasti boje proti terorismu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/31 

Pozměňovací návrh  31 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 43 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  43a. domnívá se, že v rámci boje proti 

závažné a organizované mezinárodní 

trestné činnosti by prioritou EU mělo být 

potírání nezákonného obchodování se 

zbraněmi; je zejména toho názoru, že je 

zapotřebí více prohloubit spolupráci 

v souvislosti s mechanismy pro výměnu 

informací a se sledovatelností a ničením 

zakázaných zbraní; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

18.11.2015 A8-0316/32 

Pozměňovací návrh  32 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina 

Anderson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 43 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  43b. ostře kritizuje intenzivní obchod se 

zbraněmi, který provozují některé členské 

státy EU s několika vysoce represivními 

členy Ligy arabských států, jako je 

Saúdská Arábie, Egypt a Maroko; žádá 

v této souvislosti Radu, aby ověřila, zda 

nedošlo k porušení Kodexu chování EU 

pro vývoz zbraní, a aby přijala nejpřísnější 

opatření, jež zajistí, že všechny členské 

státy budou tento kodex plně dodržovat; 

žádá o pozastavení a zákaz vývozu slzného 

plynu a materiálu k rozehnání davu do 

zemí Ligy arabských států, dokud nebude 

provedeno šetření ohledně jejich 

nepatřičného používání a dokud nebudou 

příslušní pachatelé hnáni k odpovědnosti; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

18.11.2015 A8-0316/33 

Pozměňovací návrh  33 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 45 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  45a. varuje před pokušením vracet se k 

dřívějším krátkozrakým a neúčelným 

praktikám tajných dohod s některými 

autoritářskými režimy, které jsou členy 

Ligy arabských států, ve jménu 

bezpečnosti, stability a boje proti 

násilnému extremismu; vyjadřuje 

znepokojení nad posilováním spolupráce 

s vysoce represivními státy, které na svém 

území porušují ve velkém rozsahu lidská 

práva, k čemuž patří uplatňování trestu 

smrti u celé škály trestných činů, mučení, 

fyzické tresty, svévolné popravování a 

zadržování, rozsáhlé vojenské soudy, tvrdé 

zákroky proti sociálním protestům a 

okupace cizích území; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

18.11.2015 A8-0316/34 

Pozměňovací návrh  34 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 46 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  46a. domnívá se, že by EU měla v rámci 

přezkumu evropské politiky sousedství 

výrazně revidovat svou vnější politiku, 

zejména svou strategii pro oblast jižního 

Středomoří, z důvodu jejího neúspěchu; 

vyzývá EU, aby vytvořila nový rámec 

vztahů s těmito zeměmi a regiony, který by 

se zakládal na nezasahování do vnitřních 

záležitostí a respektování jejich suverenity 

a zaměřoval by se na podporu rozvoje 

sousedních regionů a podporu 

zaměstnanosti a vzdělávání, namísto na 

„dohody o přidružení“, které slouží 

především k vytváření oblastí volného 

obchodu, z nichž mají prospěch obchodní 

společnosti na evropské straně; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/35 

Pozměňovací návrh  35 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 48 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  48a. je znepokojen zaměřením politik EU 

pro boj proti terorismu na vojenská 

„řešení“, což vede k řadě programů 

vojenské pomoci autoritářským režimům, 

jež usilují o posílení jejich vojenských 

kapacit, čímž podporují jejich represivní 

politiky; 

Or. en 

 

 


