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5.12.2018 A8-0374/7 

Amendamentul  7 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ra (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ra. întrucât statele membre se 

confruntă cu o amenințare din ce în ce 

mai mare legată de extremismul violent de 

extrema dreaptă, precum și de violența 

neofascistă și neonazistă, care vizează 

opozanții politici, refugiații și imigranții, 

minoritățile etnice și religioase, 

persoanele LGBTQI, apărătorii 

drepturilor omului, activiștii și membrii 

agențiilor de aplicare a legii; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/8 

Amendamentul  8 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul EKa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 EKa. întrucât amenințarea pe care o 

reprezintă terorismul la nivel mondial a 

fost uneori abordată la nivel internațional 

prin acțiuni militare discutabile, precum 

și prin programe extrajudiciare de ucidere 

și de extrădare, care au contribuit în 

continuare la destabilizarea regiunilor 

învecinate ale UE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/9 

Amendamentul  9 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul FCa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 FCa. întrucât natura și nivelul 

amenințării teroriste impun politici de 

combatere a terorismului bine orientate și 

adecvate scopului; întrucât punerea lor în 

aplicare necesită atenție și eficiență și 

lipsa caracterului politic părtinitor; 

întrucât s-a dovedit, cu toate acestea, că 

politicile de combatere a terorismului 

adoptate în statele membre începând cu 

anul 2014 au avut un impact 

disproporționat asupra statului de drept, a 

libertăților fundamentale, a grupurilor 

regulate de dizidenți politici și a percepției 

minorităților; întrucât utilizarea 

necorespunzătoare a politicilor de 

combatere a terorismului și abuzul față de 

acestea ar putea contribui la un sentiment 

de nedreptate și sfidare față de autoritățile 

publice și, în cele din urmă, se pot dovedi 

a fi contraproductive în combaterea 

terorismului; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/10 

Amendamentul  10 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 108 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 108a. respinge politicile care conduc la 

supravegherea în masă, care este 

ineficientă, costisitoare și care încalcă 

drepturile fundamentale; solicită, prin 

urmare, o consolidare a resurselor 

umane, mai curând decât a celor 

tehnologice, precum și o „supraveghere 

activă”, care presupune motive întemeiate 

de suspiciune, cu mai multe capacități 

umane care să prelucreze, să analizeze și 

să reacționeze la informațiile colectate; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/11 

Amendamentul  11 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului 

(2018/2044(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 223 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 223a. regretă numărul din ce în ce mai 

mare de cazuri în care se utilizează 

măsuri de combatere a terorismului 

împotriva persoanelor care au legături 

foarte mici sau nu au deloc legături cu 

activitățile teroriste; invită statele membre 

să se abțină de la aplicarea politicilor de 

combatere a terorismului în alte scopuri; 

solicită o formare îmbunătățită pentru 

ofițerii de aplicare a legii în domeniul 

drepturilor omului și o protecție eficientă 

a avertizorilor; 

Or. en 

 

 


