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5.12.2018 A8-0374/7 

Poprawka  7 

Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

(2018/2044(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw R a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ra. mając na uwadze, że państwa 

członkowskie stoją w obliczu rosnącego 

zagrożenia prawicowym brutalnym 

ekstremizmem oraz przemocą 

neofaszystowską i neonazistowską 

skierowaną do przeciwników politycznych, 

uchodźców i imigrantów, mniejszości 

etnicznych i religijnych, osób LGBTQI, 

obrońców praw człowieka, działaczy i 

funkcjonariuszy organów ścigania; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/8 

Poprawka  8 

Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

(2018/2044(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw EK a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 EKa. mając na uwadze, że globalne 

zagrożenie terroryzmem było niekiedy 

rozwiązywane na szczeblu 

międzynarodowym poprzez wątpliwe 

działania wojskowe oraz egzekucje 

pozasądowe i wydawanie osób bez decyzji 

sądowej, co dodatkowo przyczyniło się do 

destabilizacji regionów sąsiadujących z 

UE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/9 

Poprawka  9 

Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

(2018/2044(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw FC a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 FCa. mając na uwadze, że charakter i 

skala zagrożenia terroryzmem wymaga 

właściwie ukierunkowanej i dostosowanej 

do potrzeb polityki zwalczania terroryzmu; 

mając na uwadze, że jej realizacja 

wymaga koncentracji i wydajności oraz 

braku odchyleń politycznych; mając na 

uwadze, że istnieją jednak dowody na to, 

że polityka zwalczania terroryzmu przyjęta 

w państwach członkowskich od 2014 r. ma 

nieproporcjonalny wpływ na 

praworządność, podstawowe wolności, 

zwykłe grupy dysydentów politycznych 

oraz postrzeganie mniejszości; mając na 

uwadze, że wykorzystywanie i 

nadużywanie polityki zwalczania 

terroryzmu może przyczyniać się do 

poczucia niesprawiedliwości i sprzeciwu 

wobec władz publicznych i ostatecznie 

przynosić efekt przeciwny do 

zamierzonego w walce z terroryzmem; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/10 

Poprawka  10 

Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

(2018/2044(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 108 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 108a. odrzuca politykę prowadzącą do 

masowej inwigilacji jako nieskuteczną, 

kosztowną i naruszającą prawa 

podstawowe; wzywa więc do wzmocnienia 

obsady kadrowej, a nie tylko zasobów 

technologicznych, oraz 

„ukierunkowanego nadzoru”, który 

zakłada istnienie poważnych podstaw 

podejrzenia, przy jednoczesnym 

wzmocnieniu potencjału ludzkiego do 

przetwarzania i analizy gromadzonych 

danych wywiadowczych oraz reagowania 

na nie; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/11 

Poprawka  11 

Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 

(2018/2044(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 223 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 223a. wyraża ubolewanie z powodu 

rosnącej liczby przypadków, w których 

środki walki z terroryzmem są stosowane 

wobec osób posiadających bardzo mało 

powiązań z terroryzmem lub w ogóle ich 

nie mają; apeluje do państw 

członkowskich o powstrzymanie się od 

stosowania polityki zwalczania terroryzmu 

w innych celach; apeluje o poprawę 

szkolenia funkcjonariuszy organów 

ścigania w dziedzinie praw człowieka i 

skutecznej ochrony sygnalistów; 

Or. en 

 

 


