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5.12.2018 A8-0374/7 

Pozměňovací návrh  7 

Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění R a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ra. vzhledem k tomu, že členské státy 

čelí rostoucí hrozbě krajně pravicového 

násilného extremismu a neofašistického a 

neonacistického násilí, které se zaměřuje 

na politické oponenty, uprchlíky 

a přistěhovalce, etnické a náboženské 

menšiny, osoby LGBTQI, obránce 

lidských práv, aktivisty a příslušníky 

donucovacích orgánů; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/8 

Pozměňovací návrh  8 

Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění EK a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 EKa. vzhledem k tomu, že celosvětová 

hrozba terorismu je někdy řešena na 

mezinárodní úrovni prostřednictvím 

sporné vojenské intervence a 

prostřednictvím mimosoudního zabíjení a 

vydávání osob, což dále přispělo k 

destabilizaci regionů sousedících s EU; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/9 

Pozměňovací návrh  9 

Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění FC a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 FCa. vzhledem k tomu, že povaha a 

úroveň teroristické hrozby vyžadují 

cílenou a účelnou politiku v oblasti boje 

proti terorismu; vzhledem k tomu, že při 

provádění této politiky je zapotřebí 

soustředěnost a účinnost a je nutné 

vyvarovat se politické předpojatosti; 

vzhledem k tomu, že se však prokázalo, že 

politika v oblasti boje proti terorismu 

přijatá v členských státech od roku 2014 

má nepřiměřený dopad na právní stát, 

základní svobody, pravidelné skupiny 

politických disidentů a vnímání menšin; 

vzhledem k tomu, že zneužívání této 

politiky může přispívat k pocitu 

nespravedlnosti a vzdoru vůči orgánům 

veřejné moci a v konečném důsledku být v 

boji proti terorismu kontraproduktivní; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/10 

Pozměňovací návrh  10 

Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 108 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 108a. odmítá politiky směřující k 

hromadnému dozoru jako neúčinné, 

nákladné a porušující základní práva; 

vyzývá proto k posílení lidských, spíše než 

technologických zdrojů a „cíleného 

dozoru“, který předem předpokládá 

závažné důvody podezření, přičemž lidské 

zdroje budou mít větší kapacitu 

zpracovávat a analyzovat shromážděné 

informace a reagovat na ně; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/11 

Pozměňovací návrh  11 

Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 223 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 223a. vyjadřuje politování nad rostoucím 

počtem případů, kdy jsou protiteroristická 

opatření namířena proti osobám s velmi 

malými vazbami na terorismus nebo bez 

jakýchkoli vazeb; vyzývá členské státy, aby 

neuplatňovaly politiku boje proti 

terorismu k jiným účelům; vyzývá ke 

zlepšení odborné přípravy úředníků 

donucovacích orgánů v oblasti lidských 

práv a k účinné ochraně oznamovatelů; 

Or. en 

 

 


