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5.12.2018 A8-0374/7 

Ändringsförslag  7 

Eva Joly 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl Ra (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ra. Medlemsstaterna hotas alltmer av 

högerextremistisk våldsbejakande 

extremism och av nyfascistiskt och 

nynazistiskt våld riktat mot politiska 

motståndare, flyktingar och invandrare, 

etniska och religiösa minoriteter, hbtqi-

personer, människorättsförsvarare, 

aktivister och tjänstemän vid 

brottsbekämpande myndigheter. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/8 

Ändringsförslag  8 

Eva Joly 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl EKa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 EKa. Det globala hotet från terrorismen 

har ibland hanterats på internationell 

nivå genom tvivelaktiga militära åtgärder 

och genom utomrättsliga avrättningar och 

program för överlämnande, som 

ytterligare har bidragit till 

destabiliseringen av EU:s grannregioner. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/9 

Ändringsförslag  9 

Eva Joly 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl FCa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 FCa. Typen av och nivån på 

terroristhotet kräver en målinriktad och 

ändamålsenlig politik för 

terrorismbekämpning. Genomförandet av 

denna politik kräver fokus och effektivitet 

och får inte påverkas av politiska 

fördomar. Det finns dock belägg för att de 

strategier för terrorismbekämpning som 

antagits i medlemsstaterna sedan 2014 

har haft en oproportionerligt stor 

inverkan på rättsstatsprincipen, de 

grundläggande friheterna och de 

reguljära grupperna av politiska 

dissidenter och på hur minoriteter 

uppfattas. Om politiken för 

terrorismbekämpning används felaktigt 

eller missbrukas kan det uppstå en känsla 

av orättvisa och trots mot offentliga 

myndigheter, något som i slutändan kan 

vara kontraproduktivt för 

terrorismbekämpningen. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/10 

Ändringsförslag  10 

Eva Joly 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 108a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 108a. Europaparlamentet förkastar 

strategier som leder till massövervakning, 

eftersom sådana strategier är ineffektiva, 

kostsamma och i strid med de 

grundläggande rättigheterna. Parlamentet 

uppmanar därför till utökade personella 

snarare än tekniska resurser och ”riktad 

övervakning” som förutsätter 

välgrundade misstankar, med mer 

personalkapacitet att behandla, analysera 

och reagera på de underrättelser som 

samlas in. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/11 

Ändringsförslag  11 

Eva Joly 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 223a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 223a. Europaparlamentet beklagar det 

ökande antalet fall där åtgärder för 

terrorismbekämpning används mot 

personer med mycket få kopplingar till 

terrorism eller inga alls. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att avstå från 

att använda 

terrorismbekämpningsstrategier för andra 

ändamål. Parlamentet efterlyser bättre 

utbildning för polispersonal på området 

för mänskliga rättigheter samt ett effektivt 

visselblåsarskydd. 

Or. en 

 

 


