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18.11.2015 A8-0316/19 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Fa. mając na uwadze, że dyskryminacja i 

ograniczanie wolności i praw jednostek, a 

także marginalizacja i zaniedbanie 

stanowią niektóre z podstawowych 

przyczyn niezadowolenia i osłabienia 

pozycji wielu młodych ludzi 

mieszkających na przedmieściach oraz 

mając na uwadze, że te obszary 

podmiejskie ucierpiały w wyniku 

poważnych cięć nakładów przeznaczonych 

na pracę w społecznościach lokalnych; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/20 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że radykalizacja nie 

jest zjawiskiem charakterystycznym dla 

jednej ideologii lub religii, lecz może 

pojawić się w każdej z nich; 

G. mając na uwadze, że gwałtowna 

radykalizacja nie jest zjawiskiem 

charakterystycznym dla jednej ideologii 

lub religii, lecz może pojawić się w każdej 

z nich oraz mając na uwadze, że religia 

nie stanowi, i nie może stanowić, o 

obejmujących wszystkie aspekty 

tożsamości jednostki, a postrzeganie osoby 

jako ciasno zakleszczonej tylko w jednej 

kategorii uniemożliwia złożone, wzajemne 

przenikanie się wielorakich grup i 

lojalności wobec wielu stron, zastępując 

pełnię bogactwa życia ludzkiego 

ograniczoną formułą utrzymującą, że 

każda osoba przynależy tylko do jednej 

„przegródki”; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/21 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw G a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ga. mając na uwadze, że jednym z 

argumentów wysuwanych przez 

brutalnych ekstremistów przy werbunku 

młodych ludzi jest nasilanie się 

islamofobii po latach walki z terrorem, 

oraz fakt, że Europa nie jest już miejscem, 

gdzie muzułmanie są mile widziani oraz 

mogą żyć na równych prawach i 

praktykować swoją religię bez 

dyskryminacji i stygmatyzacji; mając na 

uwadze, że może to prowadzić do poczucia 

bezbronności, agresywnego gniewu, 

frustracji, samotności i wyizolowania ze 

społeczeństwa; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/22 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp -1 (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  –1. w świetle dramatycznych wydarzeń w 

Paryżu potępia zbrodnicze ataki oraz 

przekazuje ofiarom i ich rodzinom 

kondolencje i wyrazy solidarności, a 

jednocześnie potwierdza potrzebę zajęcia 

stanowiska wobec przemocy; potępia 

również stosowanie stereotypów oraz 

ksenofobiczne i rasistowskie wypowiedzi i 

praktyki poszczególnych osób i 

zbiorowych organów, bezpośrednio lub 

pośrednio łączące ataki terrorystyczne z 

uchodźcami, którzy obecnie opuszczają 

swoje kraje w poszukiwaniu 

bezpieczniejszego miejsca, uciekając przed 

wojną i aktami przemocy, które w ich 

ojczyznach są na porządku dziennym; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/23 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. odrzuca fałszywą dychotomię między 

bezpieczeństwem a wolnością; uważa, że 

wolność jednostki i poszanowanie praw 

podstawowych to fundament 

bezpieczeństwa i jego warunek w każdym 

społeczeństwie;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/24 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  2a. bardzo krytycznie odnosi się do roli, 

jaką różne zachodnie interwencje 

odegrały w ostatnich latach w pobudzaniu 

radykalizacji postaw ludzi, zwłaszcza w 

Afganistanie, na Bliskim Wschodzie i 

krajach sąsiedztwa południowego; 

podkreśla, że taka polityka upowszechnia 

terroryzm, zamiast go zwalczać; 

Or. en 



 

AM\1079117PL.doc  PE571.050v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

18.11.2015 A8-0316/25 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. stwierdza, że dzięki odesłaniom 

internetowym branża internetowa i 

dostawcy usług internetowych muszą 

odtąd eksponować komunikaty dotyczące 

zapobiegania radykalizacji postaw, aby 

zwalczać komunikaty zawierające 

apologię terroryzmu; uważa, że w ramach 

Europolu należy ustanowić specjalną 

komórkę europejską, której zadaniem 

będzie rozpowszechnianie dobrych 

praktyk w państwach członkowskich, przy 

jednoczesnej stałej współpracy z 

operatorami internetowymi, aby 

uwypuklać komunikaty przeciwstawiające 

się poglądom podżegającym do nienawiści 

i pochwalającym terroryzm i w ten sposób 

utrudniać radykalizację przez internet; 
apeluje do Komisji i państw członkowskich 

o wsparcie skutecznego wykorzystania 

metod odpierania propagandy 

ekstremistów, a także środków 

łagodzących za pośrednictwem internetu; 

19. stwierdza, że dzięki odesłaniom 

internetowym firmy internetowe są w 

stanie eksponować komunikaty dotyczące 

zapobiegania radykalizacji postaw; zwraca 

jednak uwagę, że w bardzo złożonym 

środowisku samozwańcze działanie takich 

firm mogłoby osiągnąć – bądź może nagle 

osiągnąć – efekty odwrotne do 

zamierzonych; zwraca uwagę, że takie 

firmy nie mają legitymacji 

demokratycznej ani motywacji do 

wdrażania skrupulatnych bieżących 

procesów przeglądu niezbędnych do 

bezpiecznego prowadzenia takich działań; 
apeluje do Komisji i państw członkowskich 

o wsparcie skutecznego wykorzystania 

metod odpierania propagandy 

ekstremistów, a także środków 

łagodzących za pośrednictwem internetu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/26 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. podkreśla, że różnorodność Europy 

oraz jej wielokulturowe społeczności 

stanowią integralną część jej struktury 

społecznej oraz podstawowe dobro 

kulturowe; uważa, że każdą strategię 

polityczną dotyczącą rozwiązywania 

problemu radykalizacji musi 

charakteryzować wrażliwość i 

proporcjonalność, aby zapewnić 

poszanowanie i wzmacnianie 

zróżnicowanej społecznie struktury 

społeczności; 

28. podkreśla, że różnorodność Europy 

oraz jej wielokulturowe społeczności 

stanowią integralną część jej struktury 

społecznej oraz podstawowe dobro 

kulturowe; uważa, że każdą strategię 

polityczną dotyczącą rozwiązywania 

problemu brutalnej radykalizacji musi 

charakteryzować wrażliwość i 

proporcjonalność, aby zapewnić 

poszanowanie i wzmacnianie 

zróżnicowanej społecznie struktury 

społeczności; wzywa państwa 

członkowskie, aby przyjęły strategie oparte 

na propagowaniu sprawiedliwości i 

wzmacnianiu pozycji osób 

marginalizowanych w celu 

przeciwstawienia się dyskryminacji i 

barierom strukturalnego ubóstwa, 

pobudzając przy tym procesy 

demokratyczne; 

Or. en 



 

AM\1079117PL.doc  PE571.050v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

18.11.2015 A8-0316/27 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. podkreśla znaczenie łączenia 

programów deradykalizacji postaw ze 

środkami, takimi jak tworzenie partnerstw 

z przedstawicielami społeczności, 

inwestycje w projekty socjalne i lokalne 

mające na celu likwidowanie 

marginalizacji ekonomicznej i 

geograficznej oraz programy mentorskie 

przeznaczone dla wyobcowanych i 

wykluczonych młodych ludzi narażonych 

na radykalizację; przypomina, że 

wszystkie państwa członkowskie mają 

obowiązek sumiennego wdrażania 

instrumentów UE w zakresie zapobiegania 

dyskryminacji oraz podejmowania 

skutecznych środków mających na celu 

uporanie się z problemem dyskryminacji, 

mowy nienawiści i przestępstw z 

nienawiści jako części strategii 

przeciwdziałania radykalizacji postaw; 

29. podkreśla znaczenie łączenia 

programów deradykalizacji postaw ze 

środkami, takimi jak tworzenie partnerstw 

z przedstawicielami społeczności, 

inwestycje w projekty socjalne i lokalne 

mające na celu likwidowanie 

marginalizacji ekonomicznej i 

geograficznej oraz w nowe plany 

urbanistyczne dostosowane do wyzwań 

społecznych, a także programy mentorskie 

przeznaczone dla wyobcowanych i 

wykluczonych młodych ludzi; przypomina, 

że wszystkie państwa członkowskie mają 

obowiązek sumiennego wdrażania 

instrumentów UE w zakresie zapobiegania 

dyskryminacji oraz podejmowania 

skutecznych środków mających na celu 

uporanie się z problemem dyskryminacji, 

mowy nienawiści i przestępstw z 

nienawiści jako części strategii 

przeciwdziałania radykalizacji postaw; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/28 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  30a. z zadowoleniem przyjmuje 

ogólnounijne inicjatywy mające na celu 

usunięcie luk we wdrażaniu strategii na 

rzecz integracji migrantów, a także takie 

działania jak inicjatywa „Miasta, które 

integrują” zapoczątkowana w 2006 r. 

przez EUROCITIES i Komisję; 
 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/29 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  35a. przypomina, że wzrost islamofobii w 

Unii Europejskiej przyczynia się do 

wykluczania muzułmanów ze 

społeczeństwa, co może tworzyć podatny 

grunt do przystępowania przez osoby 

znajdujące się w trudnym położeniu do 

brutalnych organizacji ekstremistycznych; 

uważa, że z drugiej strony islamofobią w 

Europie manipulują też do celów 

propagandy i werbunku organizacje takie 

jak Daisz; zaleca zatem przyjęcie 

europejskich ram przyjmowania 

krajowych strategii zwalczania 

islamofobii, aby rozwiązać również 

problem dyskryminacji utrudniającej 

dostęp do edukacji, zatrudnienia i 

mieszkań; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/30 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  37a. przeciwstawia się panującej obecnie 

atmosferze wywoływania paranoicznego 

strachu po to, by pośpiesznie przyjmować 

kolejne środki zwalczania terroryzmu 

przed dokonaniem oceny ich prawnej 

konieczności czy przeprowadzenia oceny 

ogółu obecnych środków zwalczania 

terroryzmu; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

18.11.2015 A8-0316/31 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  43a. uważa, że zwalczanie nielegalnego 

handlu bronią powinno być priorytetem 

UE w walce z poważną i zorganizowaną 

przestępczością międzynarodową; uważa 

zwłaszcza, że należy dalej zacieśniać 

współpracę w zakresie mechanizmów 

wymiany informacji oraz śledzenia i 

niszczenia zakazanej broni; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

18.11.2015 A8-0316/32 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  43b. zdecydowanie krytykuje nasilony 

handel bronią prowadzony przez niektóre 

państwa członkowskie UE z szeregiem 

bardzo represyjnych członków Ligi 

Państw Arabskich, takich jak Arabia 

Saudyjska, Egipt i Maroko; wzywa w 

związku z tym Radę, aby sprawdziła, czy 

miały miejsce jakiekolwiek naruszenia 

Kodeksu postępowania UE w sprawie 

wywozu uzbrojenia, oraz by przyjęła 

surowsze środki zapewniające pełne 

przestrzeganie tego kodeksu przez 

wszystkie państwa członkowskie; apeluje o 

zawieszenie i zakazanie wywozu do krajów 

Ligii Państw Arabskich gazu łzawiącego i 

materiałów przeznaczonych do kontroli 

tłumu do czasu przeprowadzenia 

dochodzeń dotyczących ich niewłaściwego 

wykorzystywania oraz do czasu 

pociągnięcia do odpowiedzialności osób, 

którzy je niewłaściwie wykorzystywali;  

Or. en 
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Poprawka  33 

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

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  45a. przestrzega przed pokusą powrotu do 

poprzednich krótkowzrocznych i 

nieskutecznych praktyk polegających na 

zmowie z niektórymi należącymi do Ligi 

Państw Arabskich reżimami 

autorytarnymi w imię bezpieczeństwa, 

stabilności i zwalczania brutalnego 

ekstremizmu; wyraża zaniepokojenie 

wzmocnieniem współpracy z bardzo 

represyjnymi państwami, w których prawa 

człowieka są powszechnie łamane, 

włącznie ze stosowaniem kary śmierci za 

najróżniejsze przestępstwa, torturami, 

karami cielesnymi, arbitralnymi 

egzekucjami i aresztowaniami, 

zbiorowymi procesami przed trybunałami 

wojskowymi, tłumieniem protestów 

społecznych i okupowaniem cudzych 

terytoriów; 

Or. en 
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Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  46a. jest zdania, że z uwagi na 

nieskuteczność swojej polityki zewnętrznej 

UE powinna ją radykalnie zrewidować 

w ramach trwającego przeglądu 

europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), 

zwłaszcza strategię dotyczącą 

południowego regionu Morza 

Śródziemnego; wzywa UE do 

ustanowienia nowych ram stosunków z 

tymi krajami i regionami, opartych na 

zasadzie nieingerencji w ich sprawy 

wewnętrzne i na poszanowaniu ich 

suwerenności oraz mających na celu 

wspieranie rozwoju regionów sąsiedzkich 

oraz pobudzanie zatrudnienia i edukacji w 

miejsce „układów o stowarzyszeniu” 

służących głównie ustanowieniu stref 

wolnego handlu korzystnych dla 

interesów europejskich przedsiębiorstw; 

Or. en 
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Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje 

terrorystyczne 

2015/2063(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  48a. jest zaniepokojony tym, że w 

unijnych strategiach zwalczania 

terroryzmu kładzie się nacisk na 

„rozwiązania” wojskowe, co skutkuje 

licznymi programami wsparcia 

wojskowego dla reżimów autorytarnych 

mającymi na celu umocnienie ich 

zdolności wojskowych, a tym samym 

wsparcie ich polityki represyjnej; 

Or. en 

 

 


