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5.12.2018 A8-0374/7 

Grozījums Nr.   7 

Eva Joly 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi 

(2018/2044(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ra apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 R.a tā kā dalībvalstis arvien vairāk 

apdraud galēji labējs vardarbīgs 

ekstrēmisms, kā arī neofašistu un 

neonacistu vardarbība, kas vērsta pret 

politiskajiem oponentiem, bēgļiem un 

imigrantiem, etniskajām un reliģiskajām 

minoritātēm, LGBTQI cilvēkiem, 

cilvēktiesību aizstāvjiem, aktīvistiem un 

tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/8 

Grozījums Nr.   8 

Eva Joly 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi 

(2018/2044(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

EKa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 EK.a tā kā globālā terorisma draudi 

dažkārt tiek risināti starptautiskā līmenī, 

veicot apšaubāmas militāras darbības, kā 

arī izpildot nāvessodu bez tiesas 

sprieduma un īstenojot pārsūtīšanas 

programmas, kas vēl vairāk destabilizē ES 

kaimiņreģionus; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/9 

Grozījums Nr.   9 

Eva Joly 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi 

(2018/2044(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

FCa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 FC.a tā kā terorisma draudu raksturs un 

līmenis prasa nodrošināt precīzi 

mērķorientētus un atbilstīgus terorisma 

apkarošanas politikas virzienus; tā kā to 

īstenošanai ir nepieciešama īpaša 

uzmanība un efektivitāte, izvairoties no 

politiskās neobjektivitātes; tā kā tomēr ir 

pierādījies, ka dalībvalstīs kopš 2014. 

gada pieņemtie terorisma apkarošanas 

politikas virzieni ir nesamērīgi ietekmējuši 

tiesiskumu, pamatbrīvības, politisko 

disidentu grupas un to, kā tiek uztvertas 

minoritātes; tā kā nepareizi piemēroti un 

ļaunprātīgi izmantoti terorisma 

apkarošanas politikas virzieni pastiprina 

netaisnīguma izjūtu un neuzticēšanos 

valsts iestādēm un galu galā rada šķēršļus 

terorisma apkarošanai; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/10 

Grozījums Nr.   10 

Eva Joly 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi 

(2018/2044(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

108.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 108.a noraida tādus politikas virzienus, 

kas veicina masveida uzraudzību, ir 

neefektīvi, izmaksā dārgi un ir pretrunā 

pamattiesībām; tāpēc aicina uzlabot 

cilvēkresursus, nevis tehnoloģiskos 

resursus, un veikt mērķtiecīgu 

uzraudzību, kuras priekšnoteikums ir 

nopietns pamats aizdomām, vairāk 

izmantojot cilvēka spējas apstrādāt, 

analizēt savāktos izlūkdatus un reaģēt uz 

tiem; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/11 

Grozījums Nr.   11 

Eva Joly 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi 

(2018/2044(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

223.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 223.a pauž nožēlu par pieaugošo 

gadījumu skaitu, kuros terorisma 

apkarošanas pasākumi tiek izmantoti pret 

personām, kurām ir ļoti maz saikņu ar 

terorismu vai tādu nav vispār; aicina 

dalībvalstis atturēties no terorisma 

apkarošanas politikas izmantošanas 

citiem mērķiem; aicina uzlabot 

tiesībaizsardzības amatpersonu apmācību 

cilvēktiesību jomā un efektīvi aizsargāt 

trauksmes cēlējus; 

Or. en 

 

 


