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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.11.2015 A8-0316/19 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

F a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Fa. mivel a hátrányos megkülönböztetés, 

az egyéni szabadságjogok korlátozása, 

valamint a marginalizáció és az 

elhanyagolás mind kiváltó okai a 

külvárosi fiatalság által táplált ellenszenv 

kialakulásának és e fiatalok háttérbe 

szorulásának, és mivel az e külvárosi 

területeken végzett közösségi alapú 

szociális munkára szánt forrásokat 

nagymértékben csökkentették; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.11.2015 A8-0316/20 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

G preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

G. mivel a radikalizálódást nem lehet 

egyetlen ideológiával vagy hittel társítani, 

de azok bármelyikén belül előfordulhat; 

G. mivel az erőszakos radikalizálódást nem 

lehet egyetlen ideológiával vagy hittel 

társítani, de azok bármelyikén belül 

előfordulhat, és mivel a vallás nem 

határozza és nem is határozhatja meg 

teljes körűen egy ember identitását, és ha 

bárkit beskatulyázunk, azzal eltagadjuk a 

több csoporthoz tartozás és a többirányú 

lojalitás komplex együttállásának 

lehetőségét, az emberi élet teljes 

gazdagságát egy olyan körülhatárolt 

képletre cserélve, amely azt a 

megközelítést erőlteti ránk, mely szerint 

minden ember csak egyetlen csoporthoz 

tartozhat; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.11.2015 A8-0316/21 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

G a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ga. mivel a fiatalokat toborzó erőszakos 

szélsőségesek körében elterjedt érv, hogy a 

terrorizmus elleni többéves háború után 

az iszlámellenesség fokozódik, és Európa 

többé nem tartozik azon helyek közé, ahol 

az iszlám hívőket szívesen látják vagy ahol 

egyenjogú polgárként élhetnek, valamint 

diszkrimináció és megbélyegzés nélkül 

gyakorolhatják vallásukat; mivel ez a 

kiszolgáltatottság és elhagyatottság 

agresszív dühöt és frusztrációt válthat ki 

belőlük, és társadalmi elszigetelődésükhöz 

vezethet; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.11.2015 A8-0316/22 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

-1 bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  –1. elítéli a tragikus kimenetelű párizsi 

támadásokat, valamint részvétét és 

együttérzését fejezi ki az áldozatok és 

családjaik felé, megerősítve, hogy ki kell 

állni az erőszakkal szemben; elítéli 

hasonlóképp azon személyek és kollektív 

hatóságok sztereotípiákra épülő, 

idegengyűlölettel és rasszizmussal átitatott 

beszédmódját és gyakorlatait, 

akik/amelyek közvetlenül vagy közvetve 

összefüggésbe hozzák a terrortámadásokat 

azokkal a menekültekkel, akik egy 

biztonságosabb helyet keresve 

menekülnek saját országaikból, ahol a 

háború és a napi szinten előforduló 

erőszakcselekmények veszélyeztették 

életüket; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/23 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1a. elutasítja a „biztonság vagy 

szabadság” hamis ellentétbe állítását; úgy 

véli, hogy az egyén szabadsága és az 

alapvető jogok tisztelete minden 

társadalomban a biztonság egyik 

alapeleme és előfeltétele; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.11.2015 A8-0316/24 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  2a. határozottan bírálja azt a szerepet, 

amelyet az utóbbi években történt nyugati 

beavatkozások játszottak az egyes emberek 

radikalizálódásában, különösen 

Afganisztánban, a Közel-Keleten és a 

szomszédos déli országokban; 

hangsúlyozza, hogy az ilyen politikák nem 

leküzdik, hanem ösztönzik a terrorizmust; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.11.2015 A8-0316/25 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. úgy véli, hogy az internetes ágazatnak 

és szolgáltatóknak a jövőben internetes 
indexelés révén lehetővé kell tenniük a 

terrorizmusra felbujtó üzenetekkel 

ellentétes tartalmat hordozó, a 

radikalizmus megelőzésére szolgáló 

üzenetek előmozdítását; úgy véli, hogy az 

Europol keretén belül létre kell hozni egy 

különleges európai egységet a bevált 

tagállami gyakorlatok megosztása 

céljából, folyamatosan együttműködve 

eközben az internetes szolgáltatókkal 

annak érdekében, hogy elsőbbségben 

részesítsék a gyűlöletbeszéd és a 

terrorizmust dicsőítő üzenetek 

ellensúlyozását célzó üzeneteket, és ezáltal 

megnehezítsék a radikális eszmék 

interneten való terjesztését; felhívja a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

támogassák az ellensúlyozó beszédmód és 

a mérséklő intézkedések hatékony 

használatát az interneten; 

19. úgy véli, hogy az internetes 

vállalatoknak az indexelés révén 

lehetőségük van arra, hogy előnyhöz 

jutassák a radikalizálódás megelőzését 

célzó üzeneteket; megjegyzi azonban, hogy 

ebben a rendkívüli bonyolult 

környezetben e vállalatok önkéntes 

intézkedése kontraproduktív lehet, illetve 

hirtelen azzá válhat; megjegyzi, hogy 

ezeknek a vállalatoknak egyrészt nincs 

demokratikus legitimitásuk, másrészt nem 

is motiváltak abban, hogy körültekintő és 

folyamatos felülvizsgálati folyamatokat 

hajtsanak végre, amelyek az ilyen 

tevékenységek biztonságos folytatásához 

szükségesek; felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy támogassák az 

ellensúlyozó beszédmód és a mérséklő 

intézkedések hatékony használatát az 

interneten; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/26 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. rámutat arra, hogy Európa 

sokszínűsége és multikulturális közösségei 

a társadalmi szerkezet szerves részét 

képezik, és alapvető kulturális értéket 

képviselnek; úgy véli, hogy a 

radikalizálódás kezelésére irányuló 

politikáknak érzékenyeknek és 

arányosaknak kell lenniük, hogy 

tiszteletben tartsák és erősítsék a 

közösségek sokszínű társadalmi 

szerkezetét; 

28. rámutat arra, hogy Európa 

sokszínűsége és multikulturális közösségei 

a társadalmi szerkezet szerves részét 

képezik, és alapvető kulturális értéket 

képviselnek; úgy véli, hogy az erőszakos 

radikalizálódás kezelésére irányuló 

politikáknak érzékenyeknek és 

arányosaknak kell lenniük, hogy 

tiszteletben tartsák és erősítsék a 

közösségek sokszínű társadalmi 

szerkezetét; kéri a tagállamokat, hogy a 

diszkrimináció és a strukturális 

szegénység jelentette akadályok áttörése 

érdekében – a demokratikus folyamatok 

megerősítése mellett – vezessenek be a 

marginalizált személyek számára 

egyenlőséget és társadalmi szerepvállalási 

lehetőséget biztosító politikákat; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/27 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 

a deradikalizációs programokat 

összekapcsolják más intézkedésekkel, 

például a közösségi képviselőkkel való 

partnerségek létrehozásával, a gazdasági és 

földrajzi marginalizálódás 

megakadályozását célzó szociális és 

szomszédsági projektekbe való 

beruházással, és a radikalizálódás 

kockázatának vélhetően leginkább kitett, 
elidegenedett és kirekesztett fiatalokat 

célzó mentorálási programok 

létrehozásával; emlékeztet arra, hogy a 

radikalizálódás megelőzését célzó stratégia 

részeként valamennyi tagállamnak 

kötelessége a hátrányos megkülönböztetés 

felszámolását célzó uniós eszközök 

körültekintő végrehajtása és hatékony 

intézkedések meghozatala a hátrányos 

megkülönböztetés, a gyűlöletbeszéd és a 

gyűlölet-bűncselekmények felszámolására; 

29. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 

a radikalizálódás elleni programokat 

összekapcsolják más intézkedésekkel, 

például a közösségi képviselőkkel való 

partnerségek létrehozásával, a gazdasági és 

földrajzi marginalizálódás 

megakadályozását célzó szociális és 

szomszédsági projektekbe és a társadalmi 

változásokhoz igazodó újfajta 

várostervezésbe való beruházással, és az 

elidegenedett és kirekesztett fiatalokat 

célzó mentorálási programok 

létrehozásával; emlékeztet arra, hogy a 

radikalizálódás megelőzését célzó stratégia 

részeként valamennyi tagállamnak 

kötelessége a hátrányos megkülönböztetés 

felszámolását célzó uniós eszközök 

körültekintő végrehajtása és hatékony 

intézkedések meghozatala a hátrányos 

megkülönböztetés, a gyűlöletbeszéd és a 

gyűlölet-bűncselekmények felszámolására; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/28 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  30a. üdvözli a migránsok integrálását 

célzó politikák és gyakorlatok 

végrehajtásában észlelt hiányosságok 

megszüntetésére irányuló, az egész Unióra 

kiterjedő kezdeményezéseket, köztük 

például a EUROCITIES és a Bizottság 

által 2006-ban elindított „Integrating 

Cities” elnevezésű kezdeményezést; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/29 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  35a. emlékeztet arra, hogy az 

iszlámellenesség felerősödése az Európai 

Unióban hozzájárul a muzulmánok 

társadalmi kirekesztéséhez, amely 

növelheti annak kockázatát, hogy a 

magukat kiszolgáltatottnak érző egyének 

erőszakos szélsőséges szervezetekhez 

csatlakozzanak; úgy véli másfelől, hogy az 

európai iszlámellenességet propaganda és 

toborzás céljából olyan szervezetek is 

manipulációs eszközként használják, mint 

az ISIS; ajánlja ezért egy európai 

keretrendszer elfogadását az 

iszlámellenesség leküzdésére irányuló 

nemzeti stratégiákra vonatkozóan, többek 

között hogy kezeljék a megkülönböztetést, 

amely akadályozza az oktatáshoz, a 

foglalkoztatáshoz és a lakhatáshoz való 

hozzáférést; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/30 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

37 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  37a. ellenzi azt a jelenlegi hangulatot, 

amely a paranoiás félelem keltésére épül, 

és amelynek célja, hogy minél több 

terrorizmusellenes intézkedést 

mihamarabb, a jogi szükségszerűség vagy 

a jelenlegi terrorizmusellenes 

intézkedések értékelésének elvégzése 

nélkül keresztül lehessen vinni; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/31 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

43 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  43a. úgy véli, hogy a fegyverkereskedelem 

elleni küzdelmet az EU-nak a súlyos és 

szervezett nemzetközi bűnözés elleni 

küzdelemben prioritásként kell kezelnie; 

úgy véli, hogy tovább kell erősíteni az 

együttműködést az információcsere-

mechanizmusok, valamint a tiltott 

fegyverek nyomonkövethetősége és 

megsemmisítése terén; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/32 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

43 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  43b. erős kritikával illeti az intenzív 

fegyverkereskedelmet, amelyet egyes 

uniós tagállamok folytatnak az Arab Liga 

számos erősen elnyomó tagállamával, 

amilyen például Szaúd-Arábia, Egyiptom 

vagy Marokkó; ezzel összefüggésben 

felhívja a Tanácsot, hogy ellenőrizze, 

megsértették-e az EU fegyverkivitelről 

szóló magatartási kódexét, illetve fogadjon 

el szigorú intézkedéseket annak 

érdekében, hogy ezt a kódexet minden 

tagállam maradéktalanul tiszteletben 

tartsa; felszólít a könnygáz és a 

rendfenntartó eszközök Arab Liga 

országaiba irányuló exportjának 

felfüggesztésére és betiltására mindaddig, 

ameddig ki nem vizsgálták ezek nem 

megfelelő alkalmazását, valamint amíg 

felelősségre nem vonták azokat a 

személyeket, akik nem megfelelő módon 

alkalmazták azokat; 
 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/33 

Módosítás  33 

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

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  45a. óva int az Arab Liga részét képező 

egyes tekintélyelvű rezsimekkel a 

biztonság, a stabilitás és az erőszakos 

szélsőségesség elleni küzdelem nevében 

történő összejátszás korábbi szűk látókörű 

és nem hatékony gyakorlatához való 

visszatéréstől; aggodalmának ad hangot 

az olyan erősen elnyomó államokkal való 

együttműködés megerősítése miatt, 

amelyek saját országukban széles körben 

megsértik az emberi jogokat, többek között 

számos bűncselekmény esetén olyan 

eszközöket alkalmaznak, mint a 

halálbüntetés, kínzás, fizikai büntetés, 

önkényes kivégzések és fogva tartások, 

tömeges katonai perek, társadalmi 

tiltakozások leverése vagy más területek 

elfoglalása; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/34 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  46a. úgy véli, hogy az európai 

szomszédságpolitika jelenleg zajló 

felülvizsgálatának részeként az Uniónak 

alaposan felül kell vizsgálnia 

külpolitikáját, különösen a dél-mediterrán 

térséggel kapcsolatos stratégiáját, ami 

kudarcot vallott; felszólítja az Európai 

Uniót, hogy az európai vállalati érdekek 

számára hasznos szabadkereskedelmi 

területek létrehozását célzó társulási 

megállapodások helyett alakítsa ki az 

említett országokkal és régiókkal 

fenntartott kapcsolatok új keretét, 

amelynek alapelve a belügyekbe való 

beavatkozás tilalma és a szuverenitás 

tiszteletben tartása, célja pedig a 

szomszédos régiók fejlődésének 

támogatása, a foglalkoztatás és az oktatás 

ösztönzése; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/35 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  48a. aggasztónak tartja, hogy az EU 

terrorizmusellenes politikájában a 

hangsúly a katonai „megoldásokra” 

helyeződik, aminek következtében az EU 

számos esetben katonai támogatást nyújt 

tekintélyelvű rezsimeknek a katonai 

kapacitásuk erősítése céljából, és ezzel 

elnyomó politikáikat támogatja; 
 

Or. en 

 

 


