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18.11.2015 A8-0316/19 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Fa. keďže diskriminácia a obmedzovanie 

slobôd a práv jednotlivcov, ako aj 

marginalizácia a ostrakizmus, patria 

medzi základné príčiny pocitu odcudzenia 

a zhoršenia postavenia mnohých mladých 

ľudí žijúcich na predmestiach a keďže 

tieto predmestské oblasti postihli vážne 

škrty vo finančných prostriedkoch, ktoré 

sú vyčleňované na komunitnú činnosť; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/20 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže radikalizácia nemá byť spájaná s 

akoukoľvek jednou ideológiou či vierou, 

ale naopak sa môže objaviť v rámci 

ktorejkoľvek ideológie či viery; 

G. keďže násilná radikalizácia nemá byť 

spájaná s akoukoľvek jednou ideológiou či 

vierou, ale naopak sa môže objaviť v rámci 

ktorejkoľvek ideológie či viery, a keďže 

náboženstva neurčuje a nemôže určovať 

celkovú identitu jednotlivca, a ak budeme 

človeka pevne vtesnávať do jednej jedinej 

kategórie, negujeme tým komplexnú 

previazanosť mnohých skupín a vernosť 

mnohým skupinám, a teda nahrádzame 

bohatstvo ľudského života v jeho úplnosti 

obmedzeným vzorcom, podľa ktorého 

musí byť človek „zaradený“ iba do jednej 

priehradky; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/21 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ga. keďže jedným z argumentov, ktorý 

násilní extrémisti používajú pri verbovaní 

mladých ľudí je, že po rokoch vojny proti 

teroru narastá islamofóbia a že Európa už 

nie je miestom, kde by boli moslimovia 

vítaní alebo kde by mohli rovnoprávne žiť 

a praktizovať svoju vieru bez 

diskriminácie či stigmatizácie; keďže táto 

skutočnosť môže viesť k pocitu 

zraniteľnosti, agresívnemu hnevu, 

frustrácii, osamelosti a izolovanosti od 

spoločnosti; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/22 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek –1 (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  –1. vzhľadom na dramatické udalosti v 

Paríži odsudzuje vražedné útoky a 

vyjadruje sústrasť obetiam a ich rodinám, 

ako aj solidaritu s nimi, a zároveň 

opakovane potvrdzuje, že je potrebné sa 

násiliu postaviť; odsudzuje aj používanie 

stereotypov a xenofóbne a rasistické 

vyjadrenia a praktiky jednotlivcov a 

kolektívnych orgánov, ktoré uvádzajú 

teroristické útoky do priameho či 

nepriameho súvisu s utečencami, ktorí v 

súčasnosti utekajú zo svojich krajín v 

snahe nájsť bezpečnejšie miesto, unikajú 

pred vojnou a násilnosťami, ktoré sú v ich 

domovských krajinách na dennom 

poriadku; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/23 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. odmieta nesprávnu dichotómiu 

bezpečnosť verzus sloboda; domnieva sa, 

že sloboda jednotlivca a dodržiavanie 

základných práv sú základným 

predpokladom bezpečnosti v každej 

spoločnosti; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/24 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. je veľmi kritický k úlohe, ktorú rôzne 

západné intervencie v posledných rokoch 

zohrávajú pri podpore radikalizácie 

jednotlivcov, najmä na Blízkom východe a 

v krajinách južného susedstva; 

zdôrazňuje, že tieto politiky terorizmus 

podporujú namiesto toho, aby proti nemu 

bojovali; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/25 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. domnieva sa, že internetové odvetvie a 

poskytovatelia internetových služieb 
musia prostredníctvom odkazov 

na internete umožniť uprednostňovanie 

správ týkajúcich sa predchádzania 

radikalizácii pred správami, ktoré oslavujú 

terorizmus; domnieva sa, že by sa v rámci 

Europolu mala vytvoriť špecializovaná 

európska jednotka na šírenie osvedčených 

postupov v členských štátoch pri súčasnej 

trvalej spolupráci s internetovými 

operátormi, s cieľom zdôrazňovať obsah, 

ktorý umožňuje vyváženie prejavov 

nenávisti a oslavy terorizmu, a tým sťažiť 

radikalizáciu prostredníctvom internetu; 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

podporovali účinné využívanie 

protiargumentov a zmierňovacích opatrení 

prostredníctvom internetu; 

19. domnieva sa, že internetové 

spoločnosti majú kapacitu na to, aby 

prostredníctvom odkazov na internete 

podporovali správy týkajúce sa 

predchádzania radikalizácii; poznamenáva 

však, že vo veľmi zložitom prostredí by 

obozretné opatrenia týchto spoločností 

mohli byť alebo sa mohli náhle stať 

kontraproduktívne; konštatuje, že tieto 

spoločnosti nemajú ani demokratickú 

legitimitu ani motiváciu na to, aby 

sústavne uplatňovali procesy dôkladnej 

kontroly, ktoré sú na bezpečné 

vykonávanie týchto činností potrebné;  

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

podporovali účinné využívanie 

protiargumentov a zmierňovacích opatrení 

prostredníctvom internetu; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

18.11.2015 A8-0316/26 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. zdôrazňuje, že rozmanitosť Európy a 

jej multikultúrne komunity tvoria 

neoddeliteľnú súčasť jej sociálnej štruktúry 

a sú kľúčovou kultúrnou hodnotou; 

domnieva sa, že každá politika venovaná 

boju proti radikalizácii musí byť citlivá 

a primeraná, tak aby rešpektovala 

a posilňovala rozmanitú sociálnu štruktúru 

komunít; 

28. zdôrazňuje, že rozmanitosť Európy a 

jej multikultúrne komunity tvoria 

neoddeliteľnú súčasť jej sociálnej štruktúry 

a sú kľúčovou kultúrnou hodnotou; 

domnieva sa, že každá politika venovaná 

boju proti násilnej radikalizácii musí byť 

citlivá a primeraná, tak aby rešpektovala 

a posilňovala rozmanitú sociálnu štruktúru 

komunít; vyzýva členské štáty, aby prijali 

politiky zakladajúce sa na presadzovaní 

rovnosti a posilňovaní postavenia 

marginalizovaných osôb s cieľom bojovať 

proti diskriminácii a štrukturálnym 

prekážkam plynúcim z chudoby a zároveň 

posilniť demokratické procesy; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/27 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. zdôrazňuje význam kombinácie 

programov deradikalizácie s opatreniami, 

ako je zriaďovanie partnerstiev s 

predstaviteľmi komunít, investovanie do 

sociálnych a susedských projektov 

zameraných na odstraňovanie hospodárskej 

a geografickej marginalizácie, ako aj 

mentorské systémy pre odcudzených a 

vylúčených mladých ľudí, ktorým hrozí 

riziko radikalizácie; pripomína, že všetky 

členské štáty sú povinné dôsledne 

uplatňovať antidiskriminačné nástroje EÚ a 

prijať účinné opatrenia na boj proti 

diskriminácii, nenávistným prejavom a 

trestným činom z nenávisti ako súčasť 

stratégie boja proti radikalizmu; 

29. zdôrazňuje význam kombinácie 

programov deradikalizácie s opatreniami, 

ako je zriaďovanie partnerstiev s 

predstaviteľmi komunít, investovanie do 

sociálnych a susedských projektov 

zameraných na odstraňovanie hospodárskej 

a geografickej marginalizácie a do nového 

plánovania miest prispôsobeného 

spoločenským zmenám, ako aj mentorské 

systémy pre odcudzených a vylúčených 

mladých ľudí; pripomína, že všetky 

členské štáty sú povinné dôsledne 

uplatňovať antidiskriminačné nástroje EÚ a 

prijať účinné opatrenia na boj proti 

diskriminácii, nenávistným prejavom a 

trestným činom z nenávisti ako súčasť 

stratégie boja proti radikalizmu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/28 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  30a. víta iniciatívy v rámci celej EÚ 

zamerané na odstránenie nedostatkov v 

oblasti vykonávania politík a postupov na 

integráciu migrantov, ako je iniciatíva 

Integrating Cities, ktorú v roku 2006 

iniciovala organizácia EUROCITIES a 

Komisia; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/29 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  35a. pripomína, že nárast islamofóbie v 

Európskej únii prispieva k vylúčeniu 

moslimov zo spoločnosti, čo by mohlo 

vytvoriť živnú pôdu pre to, aby zraniteľní 

jedinci vstupovali do extrémistických 

organizácií; nazdáva sa, že islamofóbiu v 

Európe využívajú organizácie ako Dá’iš 

na účely propagandy a verbovania 

bojovníkov; preto odporúča, aby bol 

prijatý európsky rámec pre prijatie 

vnútroštátnych stratégií zameraných na 

boj proti islamofóbii, aby sa mohla riešiť 

aj diskriminácia, ktorá bráni v prístupe k 

vzdelaniu, zamestnaniu a bývaniu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/30 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  37a. odmieta súčasnú tendenciu vytvárať 

paranoidný strach za účelom unáhleného 

prijímania ďalších protiteroristických 

opatrení skôr, než sa posúdi ich právna 

potreba alebo uskutoční hodnotenie 

súčasného súboru opatrení v oblasti boja 

proti terorizmu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/31 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  43a. domnieva sa, že boj proti 

nezákonnému obchodovaniu so zbraňami 

by mal byť prioritou EÚ v boji proti 

závažnej a organizovanej medzinárodnej 

trestnej činnosti; predovšetkým je 

presvedčený, že treba ďalej posilňovať 

spoluprácu týkajúcu sa mechanizmov 

výmeny informácií a vysledovateľnosti 

a ničenia zakázaných zbraní; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/32 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  43b. ostro kritizuje intenzívny obchod so 

zbraňami, ktoré uskutočňujú niektoré 

členské štáty EÚ s množstvom vysoko 

represívnych členov Ligy arabských štátov 

ako Saudská Arábia, Egypt a Maroko; v 

tejto súvislosti žiada Radu, aby zistila, či 

došlo k porušeniu Kódexu Európskej únie 

pre vývoz zbraní, a aby prijala prísne 

opatrenia, ktorými zabezpečí, že tento 

kódex budú v plnej miere dodržiavať 

všetky členské štáty; vyzýva na 

pozastavenie a zákaz vývozu slzného plynu 

a zariadení na zvládnutie davu do krajín 

Ligy arabských štátov, kým sa vykoná 

vyšetrovanie ich neprimeraného 

používania a kým sú páchatelia takéhoto 

neprimeraného používania volaní na 

zodpovednosť; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  45a. varuje pred pokušením vrátiť sa k 

predošlým krátkozrakým a neefektívnym 

postupom tajných dohôd s niektorými 

štátmi s autoritárskym režimom, ktoré sú 

členmi Ligy arabských štátov, v mene 

bezpečnosti, stability a boja proti 

násilnému extrémizmu; vyjadruje 

znepokojenie nad zvýšením spolupráce s 

vysoko represívnymi štátmi, ktoré sa 

dopúšťajú vo svojich krajinách 

rozsiahleho porušovania ľudských práv 

vrátane uplatňovania trestu smrti za 

širokú škálu trestných činov, mučenia, 

fyzických trestov, svojvoľných popráv a 

zadržiavania, hromadných vojenských 

súdov, potláčania sociálnych protestov a 

okupácie cudzích území; 
 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/34 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  46a. domnieva sa, že EÚ by mala 

radikálne prehodnotiť svoju vonkajšiu 

politiku, najmä svoju stratégiu pre oblasť 

južného Stredozemia, ako súčasť revízie 

európskej susedskej politiky (ESP), 

vzhľadom na jej zlyhanie; vyzýva EÚ, aby 

vytvorila nový rámec vzťahov s týmito 

krajinami a regiónmi na základe 

nezasahovania do ich vnútorných 

záležitostí a rešpektovania ich 

zvrchovanosti, ktorého cieľom bude 

podpora rozvoja susedných regiónov a 

podpora zamestnanosti a vzdelávania, 

namiesto „dohôd o pridružení“ 

používaných predovšetkým na vytváranie 

zón voľného obchodu, ktoré slúžia 

obchodným záujmom na európskej 

strane; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/35 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a verbovanie európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  48a. je znepokojený dôrazom, ktorý sa 

kladie na vojenské „riešenia“ v politikách 

EÚ v oblasti boja proti terorizmu, čo 

viedlo k viacerým programom vojenskej 

pomoci autoritárskym režimom 

zameraným na posilnenie ich vojenských 

kapacít, čím sa podporili ich represívne 

politiky; 

Or. en 

 

 


