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18.11.2015 A8-0316/19 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando F-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  F-A. Considerando que a discriminação e 

as restrições às liberdades e aos direitos 

individuais, bem como a marginalização e 

o ostracismo a que são votados muitos 

jovens que vivem nos subúrbios, são 

algumas das causas profundas do seu 

descontentamento e alienação, e que estas 

zonas suburbanas sofreram cortes 

drásticos dos fundos atribuídos ao 

trabalho de proximidade; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/20 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 

Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que a radicalização não 

deve ser associada a qualquer outra 

ideologia ou crença mas que pode ocorrer 

no âmbito de qualquer uma delas; 

G. Considerando que a radicalização 

violenta não deve ser associada a qualquer 

outra ideologia ou crença mas que pode 

ocorrer no âmbito de qualquer uma delas, e 

que a religião não é, nem pode ser, o fator 

determinante da identidade de um 

indivíduo, e que é falacioso colar uma 

etiqueta às pessoas, uma vez que tal 

equivaleria a negar que cada pessoa é 

formada por uma interação complexa de 

grupos e fidelidades múltiplas, reduzindo 

toda a riqueza da vida humana a uma 

fórmula redutora que compartimenta a 

pessoa numa única identidade. 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

18.11.2015 A8-0316/21 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando G-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  G-A. Considerando que um dos 

argumentos utilizados pelos extremistas 

violentos para o recrutamento de jovens é 

o aumento da islamofobia consecutiva a 

anos de guerra declarada contra o 

terrorismo e o facto de a Europa já não 

ser um local onde os muçulmanos são 

bem-vindos ou podem viver em condições 

de igualdade e praticar a sua fé sem 

serem discriminados nem estigmatizados; 

considerando que esta situação pode 

conduzir a um sentimento de 

vulnerabilidade, de agressividade, cólera, 

frustração, solidão e isolamento da 

sociedade; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/22 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º -1 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  –1. À luz dos dramáticos acontecimentos 

ocorridos em Paris, condena os atentados 

assassinos e expressa as suas 

condolências e a sua solidariedade para 

com as vítimas e suas famílias, 

reafirmando a necessidade de se insurgir 

contra a violência; condena igualmente o 

recurso a estereótipos, discursos e 

comportamentos racistas e xenófobos por 

parte de indivíduos e entidades coletivas 

que, direta ou indiretamente, estabelecem 

uma ligação entre os ataques terroristas e 

os refugiados que fogem dos seus países 

em busca de um lugar mais seguro, para 

escapar à guerra e à violência com que 

são quotidianamente confrontados nos 

seus países de origem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/23 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-A. Rejeita a falsa dicotomia entre 

segurança e liberdade; considera que as 

liberdades individuais e o respeito dos 

direitos fundamentais são as pedras 

basilares e as condições essenciais para 

garantir a segurança em qualquer 

sociedade; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/24 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  2-A. Critica veementemente o papel que 

as diversas intervenções ocidentais dos 

últimos anos têm desempenhado no 

fomento da radicalização de indivíduos, 

especialmente no Afeganistão, no Médio 

Oriente e nos países da vizinhança 

meridional; salienta que estas políticas 

estão a promover, e não a combater, o 

terrorismo; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/25 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Considera que, através do 

referenciamento na Internet, a indústria e 

os fornecedores de serviços Internet devem 

agora procurar valorizar as mensagens de 

prevenção da radicalização relativamente 

às mensagens que fazem a apologia do 

terrorismo; considera que deveria ser 

criada uma unidade especial de 

cooperação da UE no quadro da Europol 
para partilhar as boas práticas nos 

Estados-Membros e, simultaneamente, 

cooperar em permanência com os 

operadores da Internet, de modo a 

destacar as mensagens que permitam 

contrabalançar os discursos de ódio e de 

apologia do terrorismo e, assim, tornar a 

radicalização através da Internet mais 

difícil; exorta a Comissão e os Estados-

Membros a apoiarem a utilização eficaz de 

discursos contrários aos discursos de ódio e 

de medidas de atenuação através da 

Internet ; 

19. Considera que, através do 

referenciamento na Internet, as empresas 

de Internet têm o poder de valorizar as 

mensagens de prevenção da radicalização; 

observa, no entanto, que, num ambiente 

muito complexo, as medidas de vigilância 

levadas a cabo por estas empresas podem 

ser, ou tornar-se subitamente 

contraproducentes; assinala que estas 

empresas não têm legitimidade 

democrática nem motivação para aplicar 

rapidamente os processos de revisão 

necessários para que essas atividades 

sejam efetuadas em condições de 

segurança; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a apoiarem a utilização 

eficaz de discursos contrários aos discursos 

de ódio e de medidas de atenuação através 

da Internet; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/26 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Salienta que a diversidade da Europa e 

das suas comunidades multiculturais são 

determinantes para o seu tecido social e 

constituem um bem cultural fundamental; 

considera que qualquer política em matéria 

de luta contra a radicalização deve ser 

sensível e proporcionada, de forma a 

respeitar e reforçar o tecido social das 

comunidades; 

28. Salienta que a diversidade da Europa e 

das suas comunidades multiculturais são 

determinantes para o seu tecido social e 

constituem um bem cultural fundamental; 

considera que qualquer política em matéria 

de luta contra a radicalização violenta deve 

ser sensível e proporcionada, de forma a 

respeitar e reforçar o tecido social das 

comunidades; exorta os Estados-Membros 

a adotarem políticas baseadas na 

promoção da equidade e da capacitação 

das pessoas marginalizadas, a fim de 

combater as barreiras da discriminação e 

da pobreza estrutural e de reforçar os 

processos democráticos; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/27 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 

Proposta de resolução Alteração 

29. Destaca a importância de combinar 

programas de desradicalização com 

medidas como o estabelecimento de 

parcerias com os representantes das 

comunidades, investimentos em projetos 

sociais e de proximidade orientados para 

combater a marginalização económica e 

geográfica, e regimes de tutoria destinados 

a jovens alienados e excluídos, 

considerados em risco de radicalização; 

recorda que todos os Estados-Membros são 

obrigados a aplicar de forma diligente 

instrumentos de luta contra a discriminação 

da UE e a tomar medidas eficazes para 

combater a discriminação, os discursos de 

ódio e os crimes de ódio no âmbito da 

estratégia de luta contra a radicalização; 

29. Destaca a importância de combinar 

programas de desradicalização com 

medidas como o estabelecimento de 

parcerias com os representantes das 

comunidades, investimentos em projetos 

sociais e de proximidade orientados para 

combater a marginalização económica e 

geográfica, e no planeamento urbano 

adaptado às mudanças sociais e regimes 

de tutoria destinados a jovens alienados e 

excluídos; recorda que todos os Estados-

Membros são obrigados a aplicar de forma 

diligente instrumentos de luta contra a 

discriminação da UE e a tomar medidas 

eficazes para combater a discriminação, os 

discursos de ódio e os crimes de ódio no 

âmbito da estratégia de luta contra a 

radicalização; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/28 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 30-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  30-A. Congratula-se com as iniciativas da 

UE destinadas a eliminar as disparidades 

em matéria de execução de políticas e 

práticas de integração de migrantes, tais 

como a iniciativa «Integrating Cities», 

lançada em 2006 pela Eurocities e pela 

Comissão; 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

 

18.11.2015 A8-0316/29 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 35-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  35-A. Recorda que o aumento da 

islamofobia na União Europeia contribui 

para a exclusão dos muçulmanos da 

sociedade, o que poderia criar um terreno 

fértil para as pessoas vulneráveis 

aderirem a organizações extremistas 

violentas; considera que a islamofobia é, 

por sua vez, manipulada na Europa por 

organizações como o Daesh para fins de 

propaganda e de recrutamento; 

recomenda, por conseguinte, a adoção de 

um quadro europeu para a definição de 

estratégias nacionais de combate à 

islamofobia, a fim de combater a 

discriminação que dificulta o acesso à 

educação, ao emprego e à habitação; 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

 

18.11.2015 A8-0316/30 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 37-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  37-A. Condena a atmosfera reinante de 

instigação de receios paranoicos para 

adotar rapidamente novas medidas de 

combate ao terrorismo antes de ajuizar da 

sua necessidade legal ou de efetuar uma 

avaliação do atual leque de medidas de 

combate ao terrorismo; 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

 

18.11.2015 A8-0316/31 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 43-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  43-A. Considera que a luta contra o 

tráfico de armas deve constituir uma das 

prioridades da UE na luta contra a 

grande criminalidade internacional 

organizada; considera, em particular, que 

é conveniente reforçar a cooperação 

relativamente aos mecanismos de 

intercâmbio de informações e à 

rastreabilidade e destruição de armas 

proibidas; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/32 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 43-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  43-B. Critica vivamente o facto de alguns 

Estados-Membros da UE participarem 

num comércio de armas intensivo com 

vários Estados altamente repressivos da 

Liga dos Estados Árabes, tais como a 

Arábia Saudita, o Egito e Marrocos; 

solicita, neste contexto, ao Conselho que 

verifique se houve violações do Código de 

Conduta da UE relativo à Exportação de 

Armas e que adote medidas severas para 

que este código seja plenamente 

respeitado por todos os Estados-Membros; 

solicita a suspensão e a proibição das 

exportações de gás lacrimogéneo e de 

equipamento de controlo de multidões 

para países da LEA até que sejam levadas 

a cabo investigações sobre a sua 

utilização inadequada e que os 

responsáveis dessa utilização sejam 

responsabilizados; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/33 

Alteração  33 

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

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 45-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  45-A. Adverte contra a tentação de, em 

nome da segurança, da estabilidade e da 

luta contra o extremismo violento, voltar 

às anteriores práticas, imediatistas e 

ineficazes, de conivência com alguns 

regimes autoritários membros da Liga dos 

Estados Árabes; manifesta a sua 

preocupação face ao reforço da 

cooperação com Estados altamente 

repressivos, que cometem violações 

generalizadas dos direitos humanos nos 

seus países, incluindo a aplicação da pena 

de morte a uma grande variedade de 

crimes, a tortura, punições físicas, 

execuções e detenções arbitrárias, 

julgamentos militares massivos, repressão 

de protestos sociais ou ocupação de outros 

territórios; 

Or. en 



 

AM\1079117PT.doc  PE571.050v01-00 
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18.11.2015 A8-0316/34 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 46-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  46-A. Considera que a UE deve rever 

profundamente a sua política externa, 

nomeadamente a sua estratégia para com 

o Sul do Mediterrâneo, no âmbito da 

revisão em curso da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV), à luz do seu fracasso; 

insta a UE a estabelecer um novo quadro 

de relações com estes países e regiões com 

base na não-ingerência nos assuntos 

internos e no respeito pela sua soberania, 

que vise apoiar o desenvolvimento das 

regiões vizinhas e promover o emprego e a 

educação, e não em «acordos de 

associação» orientados sobretudo para a 

criação de zonas de comércio livre que 

beneficiam os interesses corporativos 

europeus; 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

 

18.11.2015 A8-0316/35 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 48-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  48-A. Manifesta a sua preocupação, no 

âmbito das políticas de combate ao 

terrorismo da UE, com a atenção 

concedida às «soluções» militares, que 

resultam em inúmeros programas de 

assistência militar a favor de regimes 

autoritários, cujo objetivo é reforçar as 

suas capacidades militares, e que acabam 

por apoiar as suas políticas repressivas; 

Or. en 

 

 


